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KERESSEN BENNÜNKET! 
A biblio@sapientia.hu címre 
küldött levélre 24 órán belül  

válaszolunk!

 

  Nyitvatartás: 
 

Hétfő: 12 – 16 óráig 

Kedd: 9  – 16 óráig 

Szerda: 9    – 18 óráig 

Csütörtök: 9 – 16 óráig 

Péntek: 9 – 14 óráig* 

Szombat: 10 – 17 óráig** 

 **Szombati nyitvatartási napok: 
Szeptember 3., 17. ; Október 1., 8., 22. 
November 5., 12., 26. ; December 3. 

 

*Péntek hosszabb (9-16 óráig) nyitvatartási napok:  
Szeptember 9., 16., 30. ; Október 7., 21.  

November 4., 11., 18., 25. ; December 2., 9. 
 

A Sapientia Főiskola Könyvtára nyilvános, egyházi felsőoktatási szakkönyvtár. 

 

A  

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára 
Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1. Telefon: +36 1/486-4421 

E-mail: biblio@sapientia.hu  

Honlap: https://teologiakonyvtar.hu/ ; https://sapientia.hu/  

Facebook: https://www.facebook.com/sapientiakonyvtar 
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Török Beáta 

könyvtárvezető 

torok.beata@sapientia.hu 

+36-1-486-4421 

Flier Gergely 

könyvtáros 

flier.gergely@sapientia.hu 

+36-1-486-4422 

 Tima Annamária 

könyvtáros 

tima.annamaria@sapientia.hu 

+36-1-486-4473 

Zsohovszky Márta 

könyvtáros 

zsohovszky.marta@sapientia.hu 

+36-1-486-4422 

Recepció 

+36-1-486-4473 

Olvasóterem 

+36-1-486-4474 

Központi e-mail cím 

biblio@sapientia.hu 
 

MUNKATÁRSAK 
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Az állomány nyelvi összetétele 

A SAPIENTIA 
SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA  

ÉS KÖNYVTÁRÁNAK BEMUTATÁSA 
 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Alapító Okiratát a fenntartó rendek 

(Magyar Bencés Kongregáció, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 

Piarista Rend Magyar Tartománya) elöljárói 2000. január 1-jén írták alá, s ezzel egy 

időben az intézmény könyvtárának kialakításáról is döntöttek. Egyrészt a felújított 

Váci utcai épületben 792 m
2
-en biztosítottak tágas, esztétikus környezetet a könyvtári 

olvasótermeknek, másrészt az állomány kialakítását is megkezdték. Nyugat-európai 

szerzetesrendek, felsőoktatási intézmények vezetőit, elöljáróit keresték fel arra kérve 

őket, hogy duplumaikat, feleslegessé vált köteteiket a Sapientia Könyvtár számára 

átadják. A folyamatosan érkező dokumentumok feltárása azonnal megkezdődött. A 

könyvtár 2003 szeptemberétől várja olvasóit. Teljes állománya szabadpolcon érhető el, 

így a kezdetekben gondosan ügyeltünk egy olyan rendszer kialakítására, ahol a 

felhasználó olvasó is könnyen tájékozódhat. 

A Főiskola célja olyan fiatalos és dinamikus közösség létrehozása, amely a katolikus 

hitnek és teológiának azt az élő hagyományát közvetíti, mely a különböző szerzetesi 

lelkiségekből forrásozik. Jól felkészült szerzetespapokat, elkötelezett katekétákat, 

pedagógusokat, szociális és gazdasági szakembereket szeretne képezni, nem csupán a 

magyar egyház, hanem az egész társadalom számára. A Sapientia Könyvtár bázis 

szerepet vállal ebben a munkában. Alapvető funkciója, hogy az oktatás és a kutatás 

szakirodalmi háttereként működve, a főiskola oktatói, hallgatói kutatói és a teológia 

szakterületei iránt érdeklődők számára biztosítsa a szükséges nyomtatott, hangzó 

dokumentumokat, elektronikus tartalmakat és információkat, továbbá a felsoroltakra 

vonatkozó tájékoztatást. 

 
 

A könyvtár 2003 áprilisában kérte felvé-

telét a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. 

A magyarországi könyvtári rend-

szerben betöltött szerepe alap-

ján nyilvános egyházi felsőok-

tatási könyvtár.  

Tagja a következő szerve-

zeteknek:  

 Egyházi Könyvtárak Egyesü-

lése (EKE); 

 Országos Dokumentum-

ellátási Rendszer (ODR);  

 Magyar Országos Közös Katalógus Régi 

Nyomtatványok Tagozat (MOKKA-R);  

 Egyetemi Könyvtárigazgatók Kol-

légiuma (EKK); 

 Magyar Könyvtáros-

ok Egyesülete Tudományos 

Szakkönyvtári Szekció (MKE 

TSzSz). 

A főiskola könyvtárában 

jelenleg 70.000 kötet könyv 

és 17.000 kötet (450 cím) 

folyóirat található.  

 

 

EGYÉB 

25 % 

MAGYAR 

45 % 

NÉMET 

30 % 

A könyvtár dokumentumainak egésze a kétszintes olvasóteremben szabadpolcon 

található, míg a folyóiratok nagy része a könyvtáros segítségével érhető el. 
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 SZOLGÁLTATÁSOK  
 

 Katalógushasználat: 
A könyvtár teljes könyv- 

és folyóirat-állományá-

nak bibliográfiai adatai keres-

hetők a honlapról elérhető  

online katalógusban. 

 Beiratkozás: 
A könyvtár nyilvános, egyházi 

felsőoktatási könyvtár. Hasz-

nálatának nem feltétele, hogy 

a beiratkozó olvasó a főiskola 

hallgatója vagy oktatója 

legyen! 

 Helyben olvasás: 
A könyvtárban csak helyben 

olvasásra van lehetőség. A könyvtárból 

kölcsönözni nem lehet. 

 Olvasóterem: 
A dokumentumok a könyvtár kétszintes, ga-

lériázott olvasótermében szabadpolcon ta-

lálhatók, folyóirataink nagy része azonban 

csak a könyvtáros segítségével érhető el. Az 

olvasóteremben hozzáférhetők általános, 

valamint szaklexikonok, kézikönyvek is.  

 Számítógép-használat: 

A könyvtárban számítógépek állnak az 

olvasók rendelkezésére, amelyeken lehet-

séges a katalógus használata, számos in-

ternetes adatbázis elérése, szövegszer-

kesztés, internetezés.  

 WIFI vezeték nélküli hálózat: 

A Sapientia Könyvtár beiratkozott olvasói 

hordozható számítógépről csatlakozhatnak a 

WIFI vezeték nélküli hálózaton keresztül az 

internethez.  

Honlap: 

A könyvtár aktuális hí-

reiről, nyitvatartásáról a 

honlapon tájékozódhatnak, 

valamint itt tesszük közzé új 

beszerzéseinket is a Top12 

rovatban. 

 Könyvtári Esték: 

Évek óta zajló programsoro-

zat a félévenként két alka-

lommal rendezett Könyvtári 

Esték.  A meghívott előadók 

nemcsak a főiskolán oktatott 

területekhez kapcsolódó té-

mákban tartanak előadásokat, 

hanem egyéb kérdéskörökben is. Az est 

zárásaként az érdeklődők egy-egy csésze 

tea és aprósütemény elfogyasztása közben 

kötetlenül beszélgethetnek az előadóval.  

 Szakdolgozatok: 

A könyvtár őrzi a főiskolán készült szak-

dolgozatokat, amelyekhez a hozzáférés 

kizárólag az olvasóteremben lehetséges. 
(A szakdolgozatokkal kapcsolatos további tudniva-

lók a 7. oldalon találhatók.) 

 Könyvtárközi kölcsönzés: 

A gyűjteményből hiányzó könyveket más 

hazai (nem budapesti) és külföldi könyv-

tárból olvasóink számára beszerezzük. 

 

 
 

 

  

Panaszkezelés 

A Könyvtár várja valamennyi szolgáltatásával, működésével, tevékenységével 

kapcsolatban felmerült észrevételt, reklamációt, panaszt, amelyet az Olvasó vele 

szemben megfogalmaz. A „Panaszbejelentő űrlap” a 

https://sapientia.hu/konyvtar/szolgaltatasok oldalon letölthető és visszaküldhető, 

illetve a Könyvtár recepcióján átvehető és leadható. A Panaszkezelésről bőveb-

ben itt (https://sapientia.hu/konyvtar/rolunk) olvashat. 

http://corvina.sapientia.hu:8080/WebPac/CorvinaWeb?action=advancedsearchpage
http://www.sapientia.hu/hu/konyvtar/internetesadatbazisok
http://www.sapientia.hu/hu/konyvtar/internetesadatbazisok
http://www.sapientia.hu/hu/system/files/%252Fvar/www/clients/client11/web11/private/files/javaslatok.doc
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A jegyzetadatbázis a Sapientia Főiskola szolgáltatása oktatói és beiratkozott hallgatói 

számára. A könyvtár többi olvasója ezt a szolgáltatást nem veheti igénybe. 

A jegyzetadatbázisból a főiskolán oktató tanárok kurrens jegyzetei érhetők el. A fel-

töltött tananyagok jelszóval védettek és PDF-formátumban hozzáférhetők. Az adatbá-

zis több szempontú visszakeresést tesz lehetővé: oktató neve, szerző, tantárgy neve.  

Hallgatói bejelentkezés: 

Az e-jegyzetek megtekintésére minden aktív 

hallgató jogosult. A felhasználónév és jelszó 

megegyezik a könyvtár olvasótermi gépein hasz-

nált azonosítókkal. Az azonosítók elfelejtése 

vagy más működési zavar, probléma esetén se-

gítséget kérhet a help@sapientia.hu email címen.  

Oktatói bejelentkezés: 

A felhasználónév és jelszó megegyezik a tan-

széki gépeknél használt azonosítókkal. Az okta-

tóknak lehetőségük van arra, hogy saját maguk 

töltsék fel a jegyzeteiket. 

Az adatbázis használatánál jelentkező probléma 

esetén kérje a könyvtárosok segítségét. 

A jegyzetadatbázisból letöltött anyagokat mindenki egyénileg nyomtathatja. Az 

adatbázissal kapcsolatos kérdéseket a könyvtár központi e-mail címére 

(biblio@sapientia.hu) várjuk. 

A jegyzetadatbázisban az oktatók által írt vagy szerkesztett jegyzetek szerepelnek. A 

kurzusokhoz kiadott további kötelező és ajánlott irodalom – a szerzői jogokra való te-

kintettel – csak kivételes esetben található meg itt, az irodalomjegyzékben szereplő 

művek lelőhelye iránt a könyvtárban érdeklődhetnek a hallgatók. 

Az adatbázisba a jegyzetek feltöltését a könyvtár munkatársai, illetve maguk az okta-

tók végzik. Annak üteme igazodik az oktatók igényeihez. Ennek köszönhetően az 

adatbázis tartalma a szemeszter végére válik teljessé, így a vizsgaidőszaki készületre 

már hiánytalanul rendelkezésre áll.  

Mivel az évek során ugyanazon tantárgyhoz kiadott jegyzetek anyaga változik (bő-

vülhet a témában megjelent szakirodalommal, új eredményekkel gazdagodhat), ezért 

az adatbázisban mindig csak az adott szemeszter kurzusainak jegyzetei, s azok is aktu-

álisan érvényes formájukban hozzáférhetőek. 

Az oktató kérésére archivált jegyzetekhez hozzáférést – egyedi elbírálás alapján – 

csak a Tanulmányi Osztály jogosultságra vonatkozó igazolása alapján adunk. 

A jegyzetek és oktatási segédanyagok felhasználásáról 

A feltöltött anyagok az intézmény belső használatra szánt jegyzetei és oktatási segéd-

anyagai kizárólag tanítási-tanulási célokat szolgálnak. Illetéktelen felhasználásuk 

szerzői jogokat sért, ezért tilos! Tilos továbbá a bejelentkezési adatokat és jelszavakat 

harmadik fél számára kiadni, tilos az oldalról letöltött tartalmakat más webes felüle-

ten tárolni, illetve megosztani. A letöltött dokumentumok nyomtatása kizárólag tanu-

lási célból megengedett. A feltöltött anyagok fénymásolása, terjesztése még ingyene-

sen sem megengedett. Az illetéktelen felhasználás eljárást von maga után! 

 

JEGYZETADATBÁZIS 
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 KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szolgáltatások estis hallgatóknak  
 

 2022-2023. tanév I. félévében ismét 9 szombaton állunk olvasóink rendelke-

zésére.  
 

 Hosszabb nyitvatartás! Szerdánként 18 óráig várjuk olvasóinkat. 

 

 Előjegyzés-szolgáltatásunkkal az esti képzésben résztvevő hallgatók könyvtár-

használatát szeretnénk támogatni. Az igényléséhez szükséges űrlap a 

https://sapientia.hu/konyvtar/szolgaltatasok oldalon érhető el. Az űrlap visszaküldését 

követően a könyvtárosok a keresett szakirodalmat leválogatják, így a könyvtárban töl-

tött időt Ön közvetlenül az irodalom feldolgozására fordíthatja A kéréseket legkésőbb 

a konzultációs szombatot megelőző csütörtök estig várjuk. 

 

Kérdezze a Könyvtárost! 

A keresett dokumentum nem 

található meg a könyvtárban. 

Hová fordulhatok? 

Kérdezze a Könyvtárost! 

Az online adatbázisok használatához 

támogatást nyújtunk! 

Kérdezze a Könyvtárost! 

Bizonyos könyveket hosszabb ideig szeretnék használni. Mi a teendő? 

Kérdezze a Könyvtárost! 

Bibliográfiát kell összeállítanom. 

Hogy kezdjem el? 
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A könyvtárban a Főiskolán írt valamennyi szakdolgo-

zat megtalálható és kutatható. (Kivételt képeznek a tit-

kosított dolgozatok.) A 2009 előtt írt dolgozatokat 

nyomtatott formátumban őrizzük, az adatbázisban 

szerző, cím és a témavezető tanár neve alapján kereshe-

tők.  A nyomtatott dolgozatot kérésre kézbe adjuk. 

A 2009 után készült szakdolgozatok elektronikus 

formában érhetők el. 2009-től a hallgatók számára kö-

telező a szakdolgozatok digitális példányának benyúj-

tása is. Ily módon könyvtárunk létre tudott hozni egy 

PDF-formátumú, elektronikus szakdolgozattárat, mely 

a könyvtári olvasóterem második szintjén, egy csak er-

re a célra kijelölt számítógépen érhető el.  Az adatbázis 

létrehozásával célunk az volt, hogy elősegítsük a szak-

dolgozatok hatékony visszakereshetőségét.  

2010-től a szakdolgozatok kötelező melléklete a szerző által írt összefoglaló (rezü-

mé). Mindez tovább mélyíti a szakdolgozatok kutathatóságát: a PDF-formátumú mun-

kák teljes tartalom szerint nem kereshetők, azonban a rezümék, melyben megtalálha-

tók a teljes szöveg kulcsszavai, valamennyi szava visszakereshető.  

 

 

 

A szakdolgozatokból másolatot semmi-

féle technikával nem készíthet az olvasó 

(ide értve az összes másolatkészítésre, 

képi rögzítésre alkalmas technikát, mint a 

digitális fényképezés, szkennelés, fény-

másolás stb.) Jogszerű másolatkészítéshez 

a dolgozat szerzőjének írásbeli, teljes bi-

zonyító erejű magánokirati formában 

(vagy ennek hiteles másolatában) történő 

felhatalmazására van szükség. 

A dolgozatból történő kisebb terjedelmű 

kéziratos jegyzetelés nem sérti a szerzői 

jogi előírásokat, de amennyiben munka-

társaink a dolgozat jelentős részének (a 

szokásos idézések leghosszabb terjedel-

mét, kb. fél oldalt meghaladó) kéziratos 

másolását tapasztalják, fel kell hívniuk a 

felhasználó figyelmét a jogszerűtlen 

használat következményeire.  

 

 

 

    

SZAKDOLGOZATOK GYŰJTEMÉNYE 
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 INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK 

Az informatikai feladatok ellátását a könyvtár biztosítja. Ennek rendjéről a könyvtár munka-

társai adnak felvilágosítást, illetve a problémák megoldásában kérik a számítástechnikusok 

segítségét. Hallgatóink a help@sapientia.hu címen közvetlenül is fordulhatnak az informati-

kusokhoz. 

 

A SAPIENTIA KÖNYVTÁR LETÉTI KÖNYVTÁRAI 

 Tanszéki könyvtárak 

A Sapientia Főiskola önálló szervezeti egységeinek könyvtárai (tan-

székek, intézetek) letéti könyvtárként működnek. A könyvtári állo-

mányból kihelyezett művek tanszéki lelőhelykóddal szerepelnek az 

online katalógusban. Ezek a művek az adott tanszék vezetőjének en-

gedélyével használhatók, de nem kölcsönözhetők. 

 

 

A SAPIENTIA PARTNER-KÖNYVTÁRA 

 A Ferencesek Tanulmányi Könyvtára (Pasarét) 

A Pasaréti Ferences Rendház Könyvtárával 2007-től állunk szoros 

kapcsolatban. A rendház gyűjteményének köteteit könyvtárosaink 

katalogizálják. A dokumentumok bibliográfiai adatai a Főiskola 

Könyvtárának katalógusából érhetők el. Olvasóink hozzáférhetnek az 

ott őrzött – könyvtárunkban nem elérhető – anyagokhoz, igény esetén 

bekérjük azokat olvasótermünkbe. Keressék a „Ferences Könyvtár” 

jelzetet! A kérést a honlapon elérhető űrlap 

(https://sapientia.hu/konyvtar/rolunk – Partnerek) kitöltésével is 

kezdeményezhetik, illetve kérjék könyvtáros kollégáink segítségét! 
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1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

 

5. 

 

6. 
 

A KATALÓGUS HASZNÁLATA 
 

A könyvtár online katalógusában a teljes könyv-  

és folyóirat-állomány bibliográfiai adatai kereshetők. 

Elérése: https://sapientia.hu/konyvtar/katalogus 

 

TIZENKÉT JÓTANÁCS A KATALÓGUS HASZNÁLATÁHOZ 
 

A keresésnél nem szükséges a szer-

zőt, címet teljes hosszában megadni. 

Például Bernhard Häring: A gyónás öröme c. 

könyvet keressük, elég ha a szerző mezőhöz 

a  H*ring, a címhez a gyónás szót írja be. A * 

jel egy vagy több karaktert helyet-

tesít. 

Használja a „Szűkítse a keresé-

sét!” opciókat. Amennyiben csak 

az azonnal hozzáférhető olvasótermi do-

kumentumok listájára kíváncsi, jelölje be 

az „Olvasóterem” lehetőséget. 

Amennyiben nem választ ki lelő-

helyre vonatkozó szűkítési lehető-

séget, a kapott listában az  

olvasótermi találatok mellett a Ferences 

Könyvtárban és a tanszékeken elhelye-

zett művek bibliográfiai leírását is 

láthatja. 

Abban az esetben, amikor az „Ak-

tuális lelőhely és helyrajzi szám” sorban a 

„Ferences Könyvtár” szerepel, a keresett 

mű a Ferencesek Tanulmányi Könyvtárá-

ban található. 

(További részletek: 9. oldal.) 

 A könyvtárban található folyó-

iratok a könyvekkel közös kata-

lógusban kereshetők. A „Szűkítse 

a keresését!” opción belül kereshet csak a 

folyóiratok között. 

A keresésnél lehetősége van  

témakörökre is szűkíteni, ehhez 

használja a legördülő listát. 

 

  

http://opac3.sapientia.monguz.hu/
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7. 
 

8. 
 

9. 
 

11. 
 

10. 
 

12. 
 

A tárgyszavakra történő keresés 

mellett a „Bármely kulcsszó”  

lehetőséget választva egyszerre 

több mezőben (pl.: cím, szerző, tartalom, 

tárgyszó stb.) kutathat. Próbálkozzon 

többféle kulcsszóval! 

Találatai többféle megjelenítési 

formában érhetők el a nézet menü-

pontban. Javasoljuk a rövid  

és a teljes nézet használatát. 

 A meglévő találati listát a  

bal oldali szűrőkkel tovább  

szűkítheti. 

Mielőtt a könyvek keresésére  

indul, írja fel a könyv pontos  

címét és helyrajzi számát, mert a 

polcon egy helyrajzi számon több könyv 

is lehet!

A helyrajzi számok első 2-3 

betűje meghatározza, hogy 

melyik témakörben kereshető 

az adott mű. Használja a 23. oldalon lévő, 

és a könyvtárban is kihelyezett Témakö-

rök rövidítésének feloldása című táblá-

zatot! Amennyiben a helyrajzi számnál ró-

mai szám szerepel, akkor a keresett doku-

mentum eléréséhez kérje a könyvtáros se-

gítségét. 

A keresés eredményeként  kapott 

találatokat a Kosárba helyezheti 

úgy, hogy a találat melletti jelö-

lőkörre kattint. A kosarában a keresés vé-

géig gyűjtheti a találatok bibliográfiai 

adatait, majd a találati listát elmentheti a 

Letöltés gombra kattintva, melyet  

kinyomtathat, pendrive-ra másolhat, vagy  

e-mailen továbbíthat. 

 

  

http://opac3.sapientia.monguz.hu/
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 FOLYÓIRATOK 
 

A könyvtárban található folyóiratok a 

könyvekkel közös katalógusban kereshe-

tők. 
A rendszeresen járó folyóiratok mellett a 

retrospektív, azaz lezárt folyóirat-

állomány a könyvtár elkülönített – nem 

szabadpolcos területén – könyvtáros se-

gítségével érhető el. 

A folyóiratcikkek kutatásánál érdemes 

figyelembe venni a szabad hozzáférést 

(open access) biztosító folyóiratokat és az 

előfizetett adatbázisok tartalmait.

 

 

 

   

http://opac3.sapientia.monguz.hu/
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  NYILVÁNOSAN HOZZÁFÉRHETŐ ADATBÁZISOK 
 

REPERTÓRIUM JELLEGŰ ADATBÁZISOK 

 
EHM – (EPA-HUMANUS-MATARKA) közös kereső 
http://ehm.ek.szte.hu/ehm  

Három adatbázis (EPA, HUMANUS és MATARKA) egyidejű kere-

sésére biztosít lehetőséget. A magyar vonatkozású időszaki kiad-

ványok, folyóiratok tanulmányozásának egyik forrása.  

 

    MTMT –        Magyar Tudományos Művek Tára 

https://www.mtmt.hu/ 

A hazai intézmények kutatóinak tudományos munkásságát feltáró 

bibliográfiai adatbázis. 

 

  

 COMPASS – MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) 

Adatbázisa 

http://compass.mtak.hu/ 

Az adatbázist az MTA Könyvtár és Információs Központ építi. Ösz-

szegyűjti és rendszerezi a magyarországi könyvtárakban elektronikus 

formában elérhető tudományos tartalmakat, azok lelőhelyéről, eléré-

séről információt nyújt. 

 

IxTheo – Index Theologicus 

https://www.ixtheo.de/ 

A tübingeni egyetemen fejlesztett és épített adatbázis segítséget nyújt 

a teológia és vallástudományok területén kutatóknak. Elsősorban 

német nyelvű időszaki kiadványokban, konferencia-kötetekben meg-

jelent publikációkról tájékoztat. Sok szempontú keresést biztosít, el-

vezet az OA (open access) tartalmakhoz is. 

 

DIMENSIONS 

https://app.dimensions.ai/discover/publication 

A Digital Science 2018-ban indult adatbázisa közel 120 millió folyó-

iratcikket indexel. Az Dimensions-ben szereplő cikkek közül csak-

nem 33 millió (köztük a teológia témaköréhez kapcsolódó) rendelke-

zik OA változattal, ezek közvetlenül elérhetők az adatbázisból. 
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 TELJES SZÖVEGŰ ELÉRÉST BIZTOSÍTÓ ADATBÁZISOK 

 

MEK – A Magyar Elektronikus Könyvtár  

http://mek.oszk.hu/ 

A MEK több mint 20 ezer digitális könyvet, dokumentumot tartal-

mazó elektronikus könyvtár. A szépirodalmi alkotások mellett szá-

mos tudományos, oktatási és kulturális célra használható dokumen-

tum szabad elérését biztosítja. 

 

                            EPA – Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis  

http://epa.oszk.hu/ 

Az EPA a magyar vonatkozású, elektronikusan elérhető időszaki ki-

adványokat nyilvántartja, archiválja és kereshetővé teszi. A 

Sapientiana és a Studia Biblica Athanasiana tanulmányainak teljes 

szövegeit is itt érhetjük el. 

 

 

Arcanum Kézikönyvtár 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ 

Az Arcanum tartalomszolgáltató ingyenes szolgáltatása, lexikonokat, 

írói életműveket, történelmi monográfiákat kínál. 

 

 

Hungaricana 

http://hungaricana.hu/  

A szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben 

fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki 

számára szabadon és áttekinthető módon hozzáférhetővé váljon. A 

digitalizált szöveges tartalmak mellett térképeket, levéltári anyago-

kat, képeslapokat, archív fotókat is kutathatunk a portálon. Olvasóink 

figyelmébe ajánljuk többek között a Teológia, a Szolgálat, a 

Communio folyóiratok egyes évfolyamait, amelyek teljes szövege itt 

elérhető. 

 

MEK–EPA–DKA közös kereső 

http://mek.oszk.hu/kozoskereso/ 

A kereső segítségével a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) köny-

vei, az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) folyóiratai, valamint a 

Digitális Képarchívum (DKA) képanyagai között kereshetünk – egy-

szerre, vagy gyűjteményenként külön-külön is. 



   
 

15 

SAPIENTIA KÖNYVTÁR  TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2022/23. I. FÉLÉV 

 DIA – Digitális Irodalmi Akadémia 

http://dia.pim.hu/ 

A Petőfi Irodalmi Múzeum folyamatosan gyarapodó „virtuális gyűj-

teménye”. A digitális könyvtár teljes életművekből épül fel, amely-

ből a legújabbkori és a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotá-

sait érhetjük el. 

 

 

DOAB – Directory of Open Access Books 

http://www.doabooks.org/ 

Az interneten szabadon elérhető tudományos szakirodalom forrása. 

Az idegen nyelvű szakkönyvek között közel 1700 kötet található a 

vallás témakörében. 

 

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals  

http://www.doaj.org/ 

A multidiszciplináris adatbázis a szabadon hozzáférhető tudományos, lek-

torált folyóiratokat rendszerezi. Több mint 16 ezer címet dolgoz fel, ebből 

159 cím a vallástudomány területéről származik. 

 

Internet Archív 

https://archive.org/ 

Az Internet Archiv internetes oldalak, audiovizuális anyagok elérése mel-

lett kiemelt figyelmet fordít könyvek digitális változatainak elérésére. 

Több százezer modern könyv, köztük tudományos tartalmak elektronikus 

változata hozzáférhető, kölcsönözhető az Open Library szolgáltatás segít-

ségével. 

Kövesse a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának Facebook 

és Instagram oldalát! A honlapon közzétett híreket és fontos információkat meg-

osztjuk, szolgáltatásainkat ezeken a fórumokon is népszerűsítjük.  

              

http://dia.pim.hu/
https://archive.org/
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 REPOZITÓRIUMOK 

Felhívjuk Olvasóink figyelmét a nagy múltú magyarországi egyete-

mek könyvtárai, tudományos intézetei által épített repozitóriumokra, 

az intézményekben létrehozott dokumentumok tárhelyeire. A temati-

kus adatbázis-gyűjtemények tudományos tartalmainak egy része sza-

badon hozzáférhető. 

 

  

MTA SZTAKI Repozitóriumi közös kereső 
http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php 

A szolgáltatás az OAI (Open Archives Initiative) protokollt támogató 

hazai repozitóriumokban teszi lehetővé a közös keresést. Kutatha-

tunk többek között az ELTE, SZTE, PTE, DE tudományos tartalmai 

vagy az MTA KIK REAL-ban elérhető publikációk között. 

 

 BASE 

https://www.base-search.net/ 

A Bielefeldi Egyetem által fejlesztett BASE (Bielefeld Academic 

Search Engine) adatbázis segítségével párhuzamosan kereshetünk 

6000 forrásból származó 120 millió dokumentumban. A BASE által 

indexelt források nagy részét intézményi repozitóriumok adják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A Sapientiana és a                   

Studia Biblica Athanasiana      

folyóiratok tanulmányai            

az EPA-ból elérhetők  

https://epa.hu/                          

vagy keresse a                 

https://sapientia.hu/kiadvanyok 

oldalt!  
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 A SAPIENTIA FŐISKOLA SZÁMÍTÓGÉPES  

HÁLÓZATÁRÓL ELÉRHETŐ ADATBÁZISOK 
 

Adatbázisok elérése eduID-val 

Az előfizetett online tartalmak távoli elérése a Főiskola oktatói, hall-

gatói, munkatársai számára biztosított. Az adatbázisok használatához 

eduID azonosítás szükséges. Az alábbi adatbázisokban több mint 20 

ezer kötet könyv és több millió oldal tanulmány olvasható, letölthető tá-

volról is a nap 24 órájában. 

 
 

ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS 
Az Amerikai Teológiai Könyvtárak Egyesületének (American 

Theological Library Association) vallástudományi adatbázisa, a 

vallások tanulmányozásának fontos segédeszköze. Az adatbázisban 

teljes szövegű, idegen nyelvű (elsősorban angol) folyóiratok 

találhatók, közel 600 (575) cím! A tanulmányok és folyóiratcikkek 

PDF-formátumban letölthetők. Az adatbázis a teljes szövegű 

kiadványok mellett feltár további 1886 kiadványt, támogatva ezzel a 

vallástudományok irodalomkutatását. 

 
 

E-könyvek az EBSCO adatbázisában 

Közel 100 – a főiskolán oktatott tudományterületekhez kapcsolódó – 

E-book-ok áll Olvasóink rendelkezésére Az elektronikus könyvek 

bibliográfiai adatai a könyvtár online katalógusában is kereshetők. 

 

 
 

JSTOR – Essential Collection 
http://www.jstor.org/ 

A JSTOR archívum jellegű gyűjteményében közel 700 teljes szöve-

gű folyóirat tartalmaiban kutathatunk. A kínált tudományterületek 

között a vallás, filozófia, művészettörténet is szerepelnek. 

 

 

AZ AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI – SZOTAR.NET 

https://www.szotar.net/ 

A szótárcsomag többek között angol, német, francia, olasz és számos tema-

tikus szótárt tartalmaz. Egyidejűleg több szótárban is kereshetünk. Egynyel-

vű szótárakban is kutathatunk: elérhetjük az Idegen szavak és kifejezések 

szótárát, a Magyar értelmező kéziszótár vagy a Magyar szinonimaszótár kö-

teteit. A szótárak az Office programokon belül is használhatók, külön bön-

gészőablak megnyitása nélkül. 

http://search.ebscohost.com/
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 AZ AKADÉMIAI KADÓ FOLYÓIRATCSOMAGJA 

https://akademiai.hu/9/folyoirat/ 

Az Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja 80 kiadványt kínál a termé-

szet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok terü-

leteiről. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a viselkedéstudományok, a 

humán tudományok, a szociológia témaköréhez kapcsolódó tartal-

makat. 
 

 INTERKÖNYV – TYPOTEX 

https://edu.interkonyv.hu 

A Typotex Kiadó több mint 800 magyar nyelvű kiadványa érhető el az 

Interkönyv oldalain. A teljes szövegű adatbázisban tanulmányozhatunk 

felsőoktatási tankönyveket, szakkönyveket a természet- és társadalomtu-

dományok köréből. 

 

 

SZAKTÁRS portál gyűjteményei: L’HARMATTAN – OSIRIS – 

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT – GONDOLAT – ATTRAKTOR 

https://www.szaktars.hu/ 

Az adatbázis közös felületen gyűjti és szolgáltatja a legfontosabb ma-

gyar szakkönyvkiadók (17 kiadó!) műveit. Minden csatlakozott kiadó 

minden műve egységesen, kereshető formában érhető el, legyen szó ré-

gebbi vagy legfrissebb kiadványról. Főiskolánk 5 kiadó (L’Harmattan, 

Szent István Társulat, Oiris, Attraktor, Gondolat) könyveinek elérését 

biztosítja. 

 

 

E-ZEUSZ Adatbázis – Kossuth Kiadói Csoport 

https://zeusz.kossuth.hu/start 

Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tar-

talmazza többek között a filozófia, etika, lélektan és szociálpszichológia 

témaköréből. A kiadványok PDF, illetve ePUB formátumban érhetők el. 

 

 

NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum  

http://www.nava.hu 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 2006 óta digitálisan rögzí-

ti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a magyarországi közszol-

gálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók 

magyar gyártású műsorait. A Sapientia Könyvtár NAVA-pontként mű-

ködik. A gyűjtemény műsorai számítógépes hálózatunkon megtekinthe-

tők. 
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HAZAI KÖZÖS LELŐHELYKATALÓGUSOK 

 

UNITAS PORTÁL – Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és 

Információs Portálja  

http://www.unitas.hu/ 

Az Unitas portálról érhetjük el az egyházi könyvtárak közös katalógusát, 

ahol egy helyen, egy időben böngészhetünk a csatlakozott 22 egyházi 

könyvtár katalógusában. A dokumentumok könyvtárközi kölcsönzésé-

hez kérje a könyvtárosok segítségét! 

A MOKKA-ODR katalógus 

http://www.mokka.hu  

A két nagy közös katalógus (MOKKA – Magyar Országos Közös Kata-

lógus és az ODR – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) egy közös 

felületen kutatható. Tájékoztatást kaphatunk arról, hogy a keresett do-

kumentum elérhető-e magyarországi könyvtárban. Amennyiben megta-

lálható belföldi (de nem budapesti) lelőhelyen a keresett irodalom, azt 

könyvtárközi kölcsönzés segítségével átkérhetjük a Főiskola Könyvtárá-

ba. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéről, módjáról a könyvtár 

munkatársai adnak bővebb felvilágosítást. 

 

KÜLFÖLDI KÖZÖS LELŐHELYKATALÓGUSOK 

 

KVK: Karlsruher Virtueller Katalog 

https://kvk.bibliothek.kit.edu/ 

A Karlsruhei Egyetem virtuális közös katalógusa az országhatárokat át-

lépve, mintegy 22 ország nemzeti könyvtárának állományában és szá-

mos nagy nemzetközi könyvkereskedelmi cég katalógusában biztosít 

egy időben keresést. 

 

MELVYL: The Catalog of the University of California Libraries  

https://melvyl.on.worldcat.org/discovery 

A katalógus mintegy 30 kaliforniai könyvtár állományában virtuálisan, egy 

közös keresőfelületen teszi lehetővé a keresést. Névadója Melvyl, Dewey, 

akinek nevéhez kapcsolódik a könyvtári besorolás „Dewey-féle tizedes osz-

tályozási rendszer” megalkotása.    
          

 

 

 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
http://melvyl.cdlib.org/
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 KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK 
 

Régi Könyvállomány (RK) 

A könyvtár külön gyűjti az 1867 előtt megjelent műveket. A régi köny-

vek nagyrészt Salamanca-ból, a piarista rend egyik ottani, feloszlatott 

rendházának könyvtárából kerültek a Sapientia birtokába. A jelenleg 

közel 400 példányból álló gyűjtemény egyházatyák műveit, szentírás-

kommentárokat és olyan szövegkiadványokat tartalmaz, melyek kutatá-

sa kapcsolódik a főiskolán oktatott tudományterületekhez. 

Ugyanakkor megtalálhatók közöttük klasszikus görög, latin szerzők 

munkái is. A régi könyvek bibliográfiai adatai is kereshetők a könyvtár 

online katalógusában, illetve a MOKKA-R adatbázisában.  

(www.eruditio.hu/mokka-r) 

 

Bibliagyűjtemény (BIB)   

A könyvtár különlegessége a Bibliagyűjtemény, melynek értéke a nyelvi 

sokféleségében rejlik. Megközelítőleg 80-féle nyelven olvashatók a 

Szentírás könyvei. A gyűjtemény nagyrészt szerzetesi adományból ke-

rült a könyvtár birtokába.  

 

 

  

Kereshetnek itt is bennünket:                                                                           

teologiakonyvtar.hu 
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1. A Könyvtár használatának rendje 

A könyvtári szolgáltatások teljes köre hozzáfér-

hető valamennyi beiratkozott, könyvtári olvasó-

jeggyel rendelkező könyvtári tag számára. (Kivéve 

jegyzetadatbázis és e-tartalmak távoli elérése. Ld. 

10. pont (3)-(4) bekezdés.) 

2. Beiratkozás 

(1) A Könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak 

jegyzékén, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki 

betartja a használatára vonatkozó előírásokat. 

(2) A Könyvtár állománya helyben használható, 

használatára mindenki jogosult, aki oda beiratko-

zott. 

(3) A beiratkozáshoz diákigazolvány és/vagy 

személyi igazolvány szükséges. 

(4) A Könyvtárba 18 éven aluli személyek csak 

felnőtt kíséretében vagy külön engedéllyel iratkoz-

hatnak be. 

(5) A beiratkozás időtartama egy tanítási félévre 

szól, a könyvtári tagságot minden félévben meg 

kell újítani. 

(6) A beiratkozó olvasójegyet kap, mely biztosítja 

a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az 

olvasójegy más személyre át nem ruházható. 

(7) A beiratkozás csak személyesen történhet. Az 

olvasó a személyes adataiban bekövetkezett válto-

zásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak. A 

Könyvtár az adatvédelmi törvényben foglaltaknak 

megfelelően köteles gondoskodni azok védelmé-

ről. 

(8) A beiratkozás alkalmával az olvasó megis-

merkedik a Könyvtárhasználati Szabályzattal, és 

aláírásával tanúsítja a szabályzatban foglaltak tu-

domásulvételét, egyben kötelezettséget vállal az ál-

tala igénybe vett könyvtári értékek megóvására, 

valamennyi szolgáltatás rendeltetésszerű használa-

tára. 

3. Könyvtárhasználati díj 

A könyvtárhasználat mindenki számára ingyenes. 

4. A Könyvtár nyitvatartási rendje 

(1) A nyitvatartás általános rendje igazodik a Fő-

iskola működési periódusához. 

(2) A Könyvtár hét közben minden nap, de lega-

lább heti 30 órában, szombatonként a félév konzul-

tációs rendjéhez igazodva legalább 4 alkalommal 

tart nyitva. A Könyvtár a karácsonyi szünetben,  

 

 

valamint a nyári szünetben négy hétig, a rektor 

által kijelölt időszakban zárva tart. 

(3) A Könyvtár nyitvatartási rendjét a félévente 

kiadott és a rektor által jóváhagyott Könyvtári tá-

jékoztató füzet tartalmazza 

(4) A Könyvtár külsős olvasói a könyvtári szol-

gáltatások igénybevételének céljából a nyitvatartás 

idejében tartózkodhatnak a Főiskola épületében. 

5. Az olvasótermek használata 

(1) A Könyvtár teljes állománya csak helyben 

használható, nem kölcsönözhető. 

(2) A Könyvtár állományához tartozó dokumen-

tumokat a Könyvtár területéről kivinni nem sza-

bad. A saját – nem a Sapientia Könyvtárának tu-

lajdonát képező – könyvet bejövetelkor a recepciós 

pultnál be kell mutatni és egy erre a célra készített 

nyomtatványra a mű szerzőjét, címét fel kell írni. 

(3) A Könyvtár állománya online katalógusból ke-

reshető. A katalógus elérése az olvasóteremben el-

helyezett számítógépeken keresztül lehetséges. 

(4) A számítógépek elsősorban a könyvtári adat-

bázisokban való keresésre, információszerzésre, a 

dolgozatok, előadások elkészítésére szolgálnak. Az 

olvasótermekben elhelyezett számítógépekre a Fő-

iskola oktatói és aktív hallgatói személyes azonosí-

tóval jelentkezhetnek be, a külsős olvasók a közös 

könyvtári profilt használhatják. 

(5) Az olvasóteremben lehetőség van saját laptop 

és adathordozó használatára. 

(6) A Könyvtár szabadpolcos rendszerű. Az ol-

vasók a katalógus használathoz, az olvasóterem-

ben való eligazodáshoz kérjék az olvasótermi 

könyvtáros segítségét. Az egyes szakterületek el-

helyezkedését és azon belül a keresett dokumen-

tum megtalálását könyvtári mutatók, térképek is 

segítik. 

(7) A Könyvtár dokumentumainak használatá-

val, mozgatásával, polcra helyezésével kapcsolat-

ban az olvasóterem felügyelőjének útmutatásait 

kell betartatni. 

(8) Tartós használatra – kérésre – legfeljebb 10 

dokumentumot félreteszünk, legfeljebb két hét idő-

tartamra. (Kivéve kézikönyvek és folyóiratok.) 

(9) A Könyvtár beiratkozott olvasói hordozható 

eszközökről egyedi kóddal csatlakozhatnak a 

WIFI vezeték nélküli hálózatán az internethez. 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 
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(10) A Könyvtár csendjét és nyugalmát beszélge-

téssel és egyéb módon megzavarni nem szabad. 

(11) A mobiltelefonok használata az olvasóter-

mekben tilos. 

(12) Zenét hallgatni csak fülhallgatóval és csak 

olyan hangerővel szabad, ami a többi könyvtár-

használó munkáját, nyugalmát, nem zavarja. 

6. Vagyonvédelmi előírások 

(1) A könyvtárlátogató a felsőkabátját, táskáját a 

könyvtári csomagmegőrző szekrényekben köteles 

elhelyezni, azokat az olvasói terekbe bevinni tilos. 

(2) A Könyvtár állományát képező dokumentu-

mokban mindennemű fizikai beavatkozás (lapok 

kitépése, aláhúzás…stb.) tilos.  

(3) A Könyvtár állományában, illetve a Könyvtár 

szolgáltatásait segítő eszközökben okozott kárt a 

kár okozója köteles pénzben megtéríteni, illetve a 

könyvtárvezető határozata alapján a kár okozója ki 

is zárható. (ld. 7. pont) 

(4) Digitális fényképezőgép, illetve más hang- és 

képrögzítő eszköz használata a Könyvtár területén 

tilos. 

(5) A Könyvtárba ételt, behozni tilos. Az olvasói 

terekbe csak zárható palackos ital vihető be. 

7. Kizárás 

(1) Azt az olvasót, aki a Könyvtár dokumentum-

állományát vagy bútorzatát, felszerelési tárgyait 

nem rendeltetésszerűen használja, azt gondatlan-

ságból vagy szándékosan csonkítja, rongálja vagy 

eltulajdonítja, a könyvtárvezetőnek jogában áll a 

Könyvtár használatától eltiltani. 

(2) Aki az olvasóterem használatának szabályait 

sérti, így különösen a csendjét, rendjét zavarja, az 

ott folyó munkát szándékosan akadályozza, a 

Könyvtár munkatársaival nem megfelelően visel-

kedik, azt a könyvtárvezető kizárhatja a könyvtári 

szolgáltatások használatából. 

8. Könyvtárközi kölcsönzés 

(1) A könyvtárközi kölcsönzést igénybe veheti 

minden olyan személy, aki a Könyvtár beiratkozott 

olvasója, vállalja és betartja a könyvtárközi köl-

csönzés szabályait, valamint annak esetleges anya-

gi vonzatait. 

(2) A Könyvtár kérhet és küldhet a könyvtárközi 

kölcsönzés keretében dokumentumokat. 

(3) A könyvtárközi kölcsönzés keretében kiköl-

csönzött dokumentumok csak helyben használha 

 

tók a tulajdonos intézmény szabályai szerint, kor-

látozott ideig. A helyben használat idejét a doku-

mentum visszaküldési határideje határozza meg. 

9. Panaszkezelés 

A Könyvtár szolgáltatásaival, működésével kap-

csolatos észrevételek és javaslatok írásban leadha-

tók a Könyvtár recepcióján, illetve a honlapon le-

tölthető adatlapon. A beérkezett panaszokat, észre-

vételeket archiváljuk, az olvasót a megtett intézke-

désekről írásban tájékoztatjuk. 

10. Egyéb szolgáltatások 

(1) A Könyvtár állományában lévő, illetve az ol-

vasótermi számítógépekről elérhető dokumentu-

mokról – a szerzői jogok figyelembevételével – a 

könyvtári nyomtató-, másológépekkel a könyvtári 

recepciós térítés ellenében másolatot készíthet. 

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a 

Könyvtár régi könyves állománya, a megrongáló-

dott dokumentumok és a szakdolgozatok. 

(3) A Könyvtár a főiskola oktatói által közreadott 

oktatási segédanyagokat (Ld. jegyzet) kizárólag 

hallgatói jogviszonnyal, valamint oktatói jogvi-

szonnyal rendelkező látogatók számára a jegyzet-

adatbázis által teszi elérhetővé. 

(4) A Főiskola által előfizetett adatbázisok távoli 

használata csak a Főiskolával oktatói, dolgozói, 

aktív hallgatói jogviszonyban álló személyek szá-

mára biztosított. A szolgáltatások távoli eléréséhez 

kapott azonosítók, jelszavak másra át nem ru-

házhatók. 
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Opening hours 
 

Monday: 12 pm - 4 pm  

Tuesday: 9 am – 4 pm 

Wednesday: 9 am - 6 pm   

Thursday: 9 am - 4 pm 

Friday: 9 am - 2 pm 

Saturday: 10 am - 5 pm* 
(*Occasionally, closed in summer) 

 

Databases and electronic contents 

 available through the computers 

 in the library's reading room: 

 
 ATLA Religion Database with ATLASerials 

 JSTOR Essential Collection 

 Nearly a hundred pcs. of e-Books 

 Akadémiai Dictionaries Online 

 Szaktars Database 

 Typotex, E-Zeusz Database 

 NAVA - National AudioVisual Archives 

 

Whole holdings of the library 

 can be found on website:  

http://www.sapientia.hu 

Left side above:  

„Library Online Catalogue”. 

A SHORT INTRODUCTION OF THE LIBRARY 
 

 

 

The Sapientia College of Theology, Buda-

pest is a new joint institution of three reli-

gious orders with great tradition in the 

Catholic Church. While the theological 

training of these three or-

ders has a centuries-long 

history in Hungary, 

the Benedictines (OSB), 

the Friars Minor (OFM) 

and Piarists (SchP) de-

cided to merge their re-

spective Colleges in 

1998. The Library of the 

Sapientia College of Theology of Reli-

gious Orders has been improving its col-

lection since the Sapientia was formed. In 

2003 our library applied for being includ-

ing in the Public Libraries Register. In the 

Hungarian system of libraries, our library 

is a public religious vocational library. 

Among the fields of 

theology, our specific 

area is religious life  

(vita consecrata). 

 Furthermore, many textbooks and hand-

books are available for college education.  

Sapientia Library has 70 000 volumes of 

books and 17 000 volumes of journals 

and periodicals. The Con-

tents of the holdings: 

45% Hungarian, 30% 

German, 25% other lan-

guage theological litera-

ture. Besides the 121 sub-

scribed journals, retro-

spective literature can be 

used with the help one of 

our librarians. 

The bibliographical data of around 550 

titles can be searched in the on-line cata-

logue, furthermore each title can be 

linked to the journal numbers.  

Our documents are in a two-storey read-

ing-room on freely accessible book-

shelves except journals 

for which a librarian’s 

helping hand is needed. 

 

 

 

 

 

 

 

Our service 

 on-site reading, 

 electronical catalogue 

 photocopying, printing 

 access to theses 

 interlibrarian lending 

 CD-ROM; Internet; Microsoft Office 

 Holdings of the „Ferences Könyvtár” 

(Franciscan Library) 

 

Our library is public, anyone can use it free.  

It is not required to be a student/teacher of the Sapientia College of Theology. 

 


