I. Akadémiai Kiadó folyóiratai
URL: https://akademiai.com/
1.

Jobb felső sarokban “Sing in” menüpontra kell kattintani.

2. A “Log in Via Your Institution” feliratra kell kattintani.

3. A legördülő menüből ki kell választani a “Hungarian Research and Educational
Federation (HREF)” intézményt.

4. A megjelenő listában a “University of Miskolc” feliratra kell tanítani.

5. A megjelenő új ablakban meg kell adni az eduID-hoz kapcsolódó bejelentkezési
adatainkat:
Felhasználónév: egyetemi email cím @ előtti része

Jelszó: email címhez kapcsolódó jelszó

6. Használható az adatbázis - bal felső sarokban megjelenik az ‘Access provided by
University of Miskolc” felirat

II. Akadémiai Kiadó szótárai
URL: https://www.szotar.net/
1. A jobb felső sarokban a
ikonra kell kattintani, majd a legördülő menüben a “Bejelentkezés
eduID azonosítóval” feliratra (legalsó felirat).

2. A legördülő menüből ki kell választani a “Miskolci Egyetem”-et

3. A megjelenő új ablakban meg kell adni az eduID-hoz kapcsolódó bejelentkezési adatainkat:
Felhasználónév: egyetemi email cím @ előtti része
Jelszó: email címhez kapcsolódó jelszó

4. Használható az adatbázis - ha a

ikonra kattintunk, akkor a legördülő ablakban “Intézményi
felhasználó + egy számsor” jelenik meg.

III. Arcanum Digitális Tudástár (ADT)
URL: https://adtplus.arcanum.hu/hu/

2020. április 16-ig bárhonnan ingyenesen hozzáférhető az
adatbázis!
Az EISZ konzorcium jelenleg tárgyalásokat folytat az adatbázis jövőbeni előfizetésével kapcsolatban.

IV. MERSZ - Magyar Elektronikus
Referenciamű Szolgáltatás
URL: https://mersz.hu/
1.

A jobb felső sarokban a
ikonra kell kattintani, majd a legördülő menüben a
“Bejelentkezés eduID azonosítóval” feliratra (legalsó felirat).

2. A legördülő menüből ki kell választani a “Miskolci Egyetem” - et.

3. A megjelenő új ablakban meg kell adni az eduID-hoz kapcsolódó bejelentkezési
adatainkat:
Felhasználónév: egyetemi email cím @ előtti része
Jelszó: email címhez kapcsolódó jelszó

4. Használható az adatbázis, ha a

ikonra kattintunk akkor a legördülő ablakban
“Intézményi felhasználó + egy számsor” jelenik meg.

V. Kossuth Kiadói Csoport

A Kossuth Kiadó jelenleg még nem érhető el, csak egyetemi hálózatból.
Egyéni belépési kód kérhető Szabóné Kovács Beátától e-mail üzenetben. ( konszkb@uni-miskolc.hu )

VI. Szaktárs kiadók
URL: https://www.szaktars.hu/

***********************************************************
A Szaktárs adatbázis portál sajtóközleménye
●
●

Arcanum Digitális Tudománytár
A Szaktárs adatbázis portál sajtóközleménye

Egy hónapig online szabadon hozzáférhető 12 szakkiadó összes könyve
A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre 2018-ban, hogy egy
közös felületen gyűjtse össze, és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók
műveit. Célunk, hogy minden csatlakozott kiadó minden műve egységesen, kereshető formában váljon
elérhetővé, legyen szó a legrégebbi, vagy akár a legfrissebb kiadványokról. Mostanra 12 kiadó közel 15 ezer
kötetes portfólióját kínálja a szolgáltatás, és a következő hetekben újabb jelentős kiadókkal bővülünk.
A SZAKTÁRS portálon keresztül szolgáltató valamennyi szakkönyvkiadó úgy döntött, hogy tartalomszolgáltató
partnere, az Arcanum Adatbázis Kiadó előző heti kezdeményezéséhez, az Arcanum Digitális Tudománytárhoz
hasonlóan, mostantól, az országos járványügyi helyzetre való tekintettel, egy hónapig, vagyis április 23-ig
mindenki számára hozzáférhetővé teszi a SZAKTÁRSON keresztül elérhető szakkönyv adatbázisait. Ezen
kiadói tartalmak kizárólag intézményi előfizetők számára álltak online könyvtári szolgáltatásként
rendelkezésre, de a kialakult helyzetben kötelességünknek éreztük, hogy a mindenki számára szabad
hozzáférés megteremtésével hozzájáruljunk a tanulás, oktatás, kutatás, közművelődés magas színvonalú
működésének fenntartásához.
A SZAKTARS.HU szolgáltatás a hazai tudományos és szakkiadványok körének egy újabb fontos szegmensét
igyekszik lefedni, jól illeszkedve az Arcanum Adatbázis Kiadó által korábban már életre hívott hasonló célú
portálok sorába. A periodikumok (Arcanum Digitális Tudománytár), a legfontosabb lexikonok és alapművek
(Arcanum Kézikönyvtár), a közgyűjtemények anyagai és publikációi (Hungaricana) mellett, mostantól a friss
szakirodalom és a teljes kiadói portfoliók segítik a SZAKTÁRS-on keresztül a minden korábbinál gyorsabb,
komplexebb és kényelmesebb munkavégzést, tanulást, forrásokhoz való hozzáférést.
A portálhoz csatlakozott kiadók művei mindenki számára szabadon kereshetők, a nyílt hónap alatt
megjeleníthetők, a tartalmak letöltésére azonban csak intézményi előfizetőknek van lehetősége.
A szabad hozzáférést felajánló kiadók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akadémiai Digitális Archívum
Attraktor Kiadó
Balassi Kiadó
Gondolat Kiadó
L’Harmattan Kiadó
Kalligram Kiadó
Kortárs Kiadó
Kronosz Kiadó

9. Mentor Könyvek Kiadó
10. Napvilág Kiadó
11. Osiris Kiadó
12. Szaktudás Kiadó Ház
*******************************************************************************************************************

A Miskolci Egyetem előfizetése a következő kiadók anyagaihoz biztosít hozzáférést:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Attraktor Kiadó
Balassi Kiadó
Gondolat Kiadó
Kortárs Kiadó
Kronosz Kiadó
L'Harmattan Kiadó
Mentor Könyvek Kiadó
Napvilág Kiadó
Osiris Kiadó
Szaktudás Kiadó Ház

A felsorolt kiadók azonos kezelő felületen érhetőek el!
1. Jobb felső sarokban az eduID Bejelentkezés gombra kell kattintani.

2. A legördülő menüből ki kell választani a “Miskolci Egyetem” - et.

3. A megjelenő új ablakban meg kell adni az eduID-hoz kapcsolódó bejelentkezési
adatainkat:

Felhasználónév: egyetemi email cím @ előtti része
Jelszó: email címhez kapcsolódó jelszó

4. Elérhetőek és használhatóak az adatbázisok - jobb felső sarokban megjelenik az
egyetemi email cím amivel a belépés megtörtént.

VII. SZÓTUDÁSTÁR
URL: https://szotudastar.hu/
1. A “Belépés eduID azonosítóval” felirat

képre kell kattintani.

2. A legördülő menüből ki kell választani a “Miskolci Egyetem” - et.

3. A megjelenő új ablakban meg kell adni az eduID-hoz kapcsolódó bejelentkezési
adatainkat:
Felhasználónév: egyetemi email cím @ előtti része
Jelszó: email címhez kapcsolódó jelszó

4. Használható az adatbázis.

VIII. Typotex - INTERKÖNYV
URL: https://edu.interkonyv.hu/
1. a Jobb felső sarokban lévő eduID Belépés gombra kell kattintani.

2. A legördülő menüből ki kell választani a “Miskolci Egyetem” - et.

3. A megjelenő új ablakban meg kell adni az eduID-hoz kapcsolódó bejelentkezési
adatainkat:
Felhasználónév: egyetemi email cím @ előtti része
Jelszó: email címhez kapcsolódó jelszó

4. Használható az adatbázis - a jobb felső sarokban megjelenik az “Üdvözöljük emal cím!”
felirat.

