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A ProQuest tudományos információ aggregátor március 1-től az EISZ-szel közösen próbaelérést indít 
a ProQuest Central és a ProQuest SciTech Collection multidiszciplináris adatbázisokhoz 
magyarországi egyetemeken, kutatóintézeteken.  
 
A ProQuest neves tudományos és egyetemi kiadókkal, és specializált kiadókkal dolgozik, pl. Springer, 
Elsevier, Wiley, Taylor and Francis, De Gruyter Oxford University Press, Cambridge University Press 
stb. Kizárólagos egyezmények az Emerald, Palgrave MacMillan, Dow Jones, Economist, EIU kiadókkal.  
 
PQCentral  
A ProQuest multidiszciplináris adatbázisa, ami 30, önállóan is használható, teljes szövegű 
adatbázisból áll.  Összességében 175 témát fed le 22 ezer tudományos és szakmai folyóiratot 
tartalmaz, valamint egyéb dokumentumtípusokat, mint konferencia anyagokat, munkaanyagokat, 
videókat, és disszertációkat. 
 
Lefedett tudományterületek:   

- Orvostudomány: társaságok által kiadott és tudományos folyóiratok, archív és kurrens 
számaival, pl Lancet, Nature, New England Journal of Medicine és bizonyítékon alapuló 
gyógyítás leírása az egyéb tartalmak mellett. Pszichológiai tartalmak, gyógyszerészeti hírek, 
biológiai folyóiratok 

- Üzlet/gazdaság: a tudományos tartalmak (exkluzív Emerald és Palgrave Macillan tartalmak) 
mellett a mai gazdasági folyamatokat leíró folyóiratok, magazinok. The Wall Street Journal. 
The Economist, és a Financial Times egy platformon, valamint vállalati profilok, ipari és 
ország elemzések az Economist Intelligence Unit, a Hoover’s és Oxford Analytica, stb. 

- Társadalomtudományi lefedettség: politika, vallás, szociológia, társadalomtudományok 
- Általános referencia, 1500 nemzetközi nap és hetilap, köztük Washington Post, New York 

Times, Die Presse, Die Zeit, Le Monde, Le Soir 
- Bölcsészet, interdiszciplináris és műszaki tudományok  

  
PQ Scitech Collection: 
A műszaki és természettudományok területén 10 tudományos gyűjtemény (biológia, 
mezőgazdaság, akvatika, meteorológia, földtudomány, környezettudomány, számítástechnika, 
fejlett technológia és űrkutatás, műszaki tudományok, anyagtudomány), amelyek együtt és 
önállóan is használhatóak. Különleges tartalom az amerikai és európai szabványok. 
Mindegyik gyűjteményben azonos a struktúra:  

- bibliográfiák, (pl. ASFA, Medline, Toxline, Agricola, Metadex, ASFA, Waterline, ANTE, stb)  
- kb. 9800 teljes szövegű folyóirat,  
- feldolgozott nem szövegszerű tartalom (képek, táblázatok, diagramok, térképek)  

 
Tartalmaink  

- Minőségi anyagok –széles forrásból 
- Modulárisak – kijelölheti, mely adatbázis(ok)ban dolgozzon 
- A keresést tezauruszok segítik, 
- Nagyszámú kurrens folyóiratot tartalmaznak  

 
 
Elérés: az egyetemi, intézeti hálózatokon: search.proquest.com 
 
Sok sikert! 


