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KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁK LETÖLTHETŐ ANYAGAI 

 

A Project Muse adatbázis folyamatosan bővülő oldalán szabadon elérhetők az alábbi kiadói 

tartalmak: 

https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/  

o Advertising Educational Foundation (2020. június 1-ig minden könyv) 

o Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o Association for Scottish Literary Studies (2020. június 30-ig minden folyóirat és könyv) 

o Association Le Mouvement Social (2020. június 30-ig egyes folyóiratok) 

o Association of Canadian Archivists (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o Ateneo de Manila University (2020. május 31-ig minden folyóirat) 

o Central European University Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o Duke University Press (2020. június 30-ig egyes folyóiratok) 

o The Filson Historical Society and Cincinnati Museum Center (2020. június 30-ig minden 

folyóirat)  

o Fordham University Press (2020. június 30-ig egyes könyvek és folyóirat számok) 

o Georgia State University, Department of English (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o Johns Hopkins University Press (2020. május 31-ig minden folyóirat és könyv) 

o La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures (2020. 

június 30-ig minden folyóirat)  

o Liturgical Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o Manchester University Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o Mediterranean Institute, University of Malta (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o Music Library Association (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o National Bureau of Asian Research (2020. június 30-ig egyes könyvek és folyóirat számok) 

o National Trust for Historic Preservation (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o The New Chaucer Society (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o The Ohio State University Press (2020. június 30-ig minden folyóirat és könyv) 

o Penn State University Press (2020. május 31-ig minden folyóirat és könyv) 

https://muse.jhu.edu/
https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:21&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:276&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:243&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:112&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:302&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:146&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:234&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:4&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:272&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:93&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:212&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:1&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:114&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:294&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:300&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:303&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:7&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:136&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:247&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:102&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:30&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:2&min=1&max=20


o Princeton University Press (2020. június 30-ig egyes könyvek) 

o Russell Sage Foundation (2020. június 30-ig minden könyv) 

o SAR Press (2020. június 30-ig egyes könyvek) 

o Temple University Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o Texas Tech University Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o University of Arizona Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o University of California Press (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o University of Georgia Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o University of Maryland (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o University of Nebraska Press (2020. május 31-ig minden könyv és folyóirat) 

o The University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Romance Studies (2020. 

június 30-ig minden folyóirat) 

o The University of North Carolina Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o University of South Carolina Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o The University of Tulsa (2020. június 30-ig egyes folyóiratok) 

o University of Virginia (2020. június 30-ig minden folyóirat) 

o University of Virginia Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o University Press of Colorado (2020. június 30-ig minden könyv) 

o Utah State University Press (2020. június 30-ig minden könyv) 

o Vanderbilt University Press (2020. május 31-ig egyes könyvek) 

 

Az Országgyűlési Könyvtár katalógusa nemcsak a helyben megtalálható nyomtatott 

dokumentumok leírását tartalmazza, hanem az Open Access tartalmakat is listázza, úgymint: 

 https://about.jstor.org/oa-and-free/, ahol a JSTOR adatbázis szabadon elérhető 

könyveket, folyóiratokat tesz elérhetővé (előfizetéstől függetlenül). 

 https://www.doabooks.org, ami az Open Access szakkönyvek oldala. Megbízható, 

lektorált tartalmakat ad minden tudományágban. 

 https://op.europa.eu/hu/web/general-publications/publications, az EU Bookshop: EU-s 

témájú kiadványok folyamatosan frissülő gyűjteménye (a legfrissebb anyagoktól 

kezdve visszamenőleg is bővül a tartalom). 

 

A HUNGARICANA közgyűjteményi portálon az Országgyűlési Könyvtárnak több mint 1 

millió oldalnyi dokumentuma érhető el: országgyűlési dokumentumok, jogforrások, 

folyóiratok, napilapok, könyvek. Kereshetően elérhetők az Országgyűlési naplók 1990 és 2019 

közötti kötetei is. 

 

 

 

 

https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:267&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:207&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:257&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:183&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:76&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:208&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:263&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:164&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:298&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:17&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:210&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:12&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:244&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:80&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:268&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:191&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:173&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:187&min=1&max=20
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=subscription:n&limit=publisher_id:167&min=1&max=20
https://opacplus.ogyk.hu/
https://about.jstor.org/oa-and-free/
https://www.doabooks.org/
https://op.europa.eu/hu/web/general-publications/publications
https://hungaricana.ogyk.hu/


Az EISZ-adatbázisok az alábbi címen érhetőek el; különösen értékes a JSTOR-adatbázis 

szabad hozzáférése (https://www.jstor.org/).   

 

Nemzetközi jog témakörben a Center for International Law Research and Policy oldal 

szabad hozzáférést biztosít jogi adatbázisokhoz, publikációkhoz, filmekhez és podcastekhez 

(bal oldalon a topicokban lehet keresgélni). 

 

További adatbázisok: 

 http://onlinebooks.library.upenn.edu/search.html   

 http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page  

 https://www.questia.com/library/free-books  

 

 

KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁKBAN CSAK ONLINE MEGJELENÉS, LETÖLTÉS NÉLKÜL 

 

A Cambridge University Press oldalán csak az online megtekintés elérhető, letöltés nincs. 

 

A University of Michigan Press oldala böngészhető könyveket tartalmaz, de letöltésre nincs 

mód.  

 

 

 

CSAK A COVID-19-EL KAPCSOLATOS CIKKEK ÉRHETŐEK EL SZABADON 

 

Az Oxford University Press egyelőre csak a COVID-19-cel kapcsolatos anyagait tette 

szabadon hozzáférhetővé a https://global.oup.com/about/covid19?cc=hu oldalon. 

 

A Brill Kiadó járványhoz kapcsolódó témákban (társadalomtudományi aspektusok is) open 

access kiadványai a https://www2.brill.com/COVID-19_Collection oldalon érhetőek el.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eisz.mtak.hu/index.php/hu/378-a-koronavirus-jarvany-ideje-alatt-szabadon-hozzaferheto-nemzetkozi-szakirodalmi-forrasok.html#szakirodalmi-forrasok-a-felsooktatasnak
https://www.jstor.org/
https://www.cilrap.org/purpose/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/search.html
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
https://www.questia.com/library/free-books
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks?fbclid=IwAR0pW3mmRlOYGA_FO4Pup9QJsBa6QzmhsGKD4qzYGHfsjwtTM0z17tFf8mM
https://www.press.umich.edu/openaccess
https://global.oup.com/about/covid19?cc=hu
https://www2.brill.com/COVID-19_Collection

