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The only thing that you
absolutely have to know, is
the location of the library.
- Albert Einstein
2019.11.06.

Miért jók az adatbázisok, e-források?
• Releváns tartalmak
• Lektorált ún.: peer reviewed,
szakemberek (is) a szerkesztők
• Azonban ellentmondások vannak jelen
A könyvtár saját számai
~ 400 millió Ft az SZTE ezirányú éves költsége
~ 320 000 rekord megtekintés csak 2018 első
felében!
A könyvtár katalógusában 87 675 e-folyóirat
és 234 686 e-könyv rekord található.
10 032 e-könyv kölcsönzés 2018-ban
28 779 435 online keresés 2018-ban

Nem csak a Google a
barátunk…

Online források
Az online források (e-könyvek, folyóiratok, jelentések)
száma kb. háromszorosa a könyvtár fizikai
állományának.

Legnagyobb könyvcsomagunk az EBSCO Academic E-book
World Wide Collection, amely több tudományterületet átfogóan
jelenleg több, mint 141 000 e-könyvet tartalmaz.

Az olvasónak általában a forrásra van szüksége, nem
adatbázisra, így címszinten készül leírás minden egyes
e-dokumentumról, a katalógusban pedig megtalálható a
direkt link.

Formátumok: .pdf, .epub

Ideiglenesen hozzáférhető források:
http://www.ek.szte.hu/ideiglenesen-hozzaferhetoforrasok/

Oldalak mentése → PDF mentése (fejezeteket vagy 60-100
oldalanként, oldal bezárása, újból keresés, újabb 60-100 oldal
letöltése)

E-help: http://www.ek.szte.hu/help/

E-mail oldalak: 60 v. 100 oldalanként

EDS-ben lehetőségek:
Online olvasás

Letöltés: kölcsönzésnek felel meg → a kölcsönzéshez
EBSCOhost-fiókot kell létrehozni (amelyik könyv 1 felhasználós,
azt nem lehet kölcsönözni); 30 nap után olvashatatlanná válik a
gépen

Online források
Előfizetett elektronikus folyóirat gyűjtemény:

Online folyóirataink abc rendben

Csomagokban az EISZ Konzorciumon keresztül rendelve

http://corvina.bibl.u-

Változó összetétel, évenként frissül

szeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_f/hun/abc.html

Az adatbázisok tartalmai átfedhetik egymást (archívum,
törzsanyag vagy kurrens): a folyóirat-állomány akár egésze
megtalálható lesz a katalógusban.

Online folyóirataink tematikusan
http://corvina.bibl.uszeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_f/hun/topic.html

Az „embargó:1 év” kifejezés arra utal, hogy az utolsó egy év nem
érhető el.

Online adatbázisaink abc rendben

A legtöbb forrás jelszó nélkül elérhető, de vannak jelszavas
források is.

szeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_a/hun/abc.html

Könyvtárunkban nem elérhető folyóiratok: könyvtárközi
kölcsönzés: http://www.ek.szte.hu/konyvtarkozi-kolcsonzesiszabalyzat-beiratkozott-olvasoinknak/

http://corvina.bibl.u-

http://corvina.bibl.uOnline adatbázisaink tematikusan

szeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_a/hun/topic.html

Hogyan azonosít az adatbázis?
Intézményre - Személyre
szabott
• Intézményi előfizetés, IP cím alapú,
SZTE hálózatán bárhol, saját
eszközön is
• eduID – személyre szabott
azonosítás, bárhol, nem szükséges
egyetemi hálózat
• Proxy alapú távoli elérés, mintha itt
lennénk az SZTE hálózatán belül

Nagyelőadó TIK

Online források otthonról: Proxy-szolgáltatás
http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol/
Online forrásaink csak egyetemi IP tartományból érhetőek el. A Könyvtárba beiratkozott egyetemi
polgárok számára proxy-szolgáltatásunk biztosít távoli elérést. A szolgáltatás külföldről is elérhető,
a proxy-hoz való hozzáférés nem korlátozott.
A változtatások végrehajtása után abban a böngészőben más publikus weboldal nem lesz
használható, csak a könyvtár honlapján keresztül hozzáférhető online információforrások. Ha az
eredeti böngészőben újra el szeretné érni a többi publikus weboldalt, akkor vissza kell állítania a
proxy beállításokat.
A szolgáltatás használatához
szükség van: felhasználónévre (a diákigazolvány vagy az
olvasójegy száma) és jelszóra, amely a születési dátumból képződik.
Az adatbázisunkat 24 óránként frissítjük, ezért a beiratkozást vagy a bármilyen okból történő
kártyacserét követően azonnal nem lesz elérhető a szolgáltatás, csak ez idő eltelte után.
Az Ideiglenesen hozzáférhető forrásaink a proxy átállításával sem érhetők el távolról.

Online források otthonról: eduID
http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol/
Másik otthoni elérési mód az eduID-s bejelentkezés.
Az eduID-hez való csatlakozással az intézmény hallgatói, oktatói és kutatói újbóli adminisztráció
nélkül igénybe vehetik a saját- illetve partner-intézmények számos szolgáltatását; nincs szükség
Proxy-beállításra.

Sajnos még nem minden szolgáltató csatlakozott az eduID-hez, ezért ez a lehetőség nem minden
esetben működik.
Bővebb információk és eduID regisztráció: https://www.eduid.u-szeged.hu/
A partner szolgáltatók listája itt tekinthető meg: https://eduid.hu/hu/partners/

Milyen típusú adatbázisok érhetőek el?
Elérés szerint
„Előfizetős” adatbázisok

Open Access

•

Ingyenes, teljes körű hozzáférés

•

Green & Gold OA

Rendkívül költséges

•

Piaci ellentétek

•

pl.: ScienceDirect

•

pl.: repozitóriumok

•

Scopus

•

LingBuzz

•

WoS

•

DOAB, DOAJ, openDOAR, lOAdb

•

Cairn.info

•

•

Digitális Tankönyvtár

Bibliotheca Teubneriana Latina Online

•

Cambridge Core

•

SpringerLink

•

ADT (Arcanum Digitális Tudománytár)

•

MeRSZ

•

Taylor & Francis folyóirat csomag

•

Előfizetések, „elismert” folyóiratok,
könyvek, tudománymetria itt

•

Milyen típusú adatbázisok érhetőek el?
Típus szerint
Típus

• Elsődleges / másodlagos

Full-text

•

Teljes szövegű elérés

Bibliográfiai

•

Általában letölthető PDF

•

Nincs teljes szöveg, csak a bibliográfiai
rekord

•

Metaadatok, keresések kapcsolása

•

Részletesebb és összetettebb

•

pl.: Wiley Online Library

•

Tudományos munka nyomon követése,
tudománymetria

•

Science Direct

•

SpringerLink

• Teljes szövegű /
bibliografikus /
faktografikus / katalógus
(lehet vegyes is)

•

Idézeti kapcsolatok

•

ADT (Arcanum Digitális Tudománytár)

•

pl.: Scopus, WoS

•

Digitális Tankönyvtár

•

MEDLINE

•

MeRSZ

•

EPA+Humanus+Matarka

•

Metropolitan Museum of Art Books

•

Anthropological Index Online

•

Cairn.info

•

Bibliotheca Teubneriana Latina Online

•

Cambridge Core

Milyen típusú adatbázisok érhetőek el?
Típus szerint

Téma szerint

Faktografikus

Multidiszciplináris

•

Tények, adatok, képi és hangzó
anyagok, összefüggések

•

•

pl.: IMDb

•

Arachne

•

World Biographical Information
System Online

•

Köztérkép

•

Magyar Harangok Honlapja

•

SZTE EK Hadtörténeti Gyűjtemény

•

Több
tudományterületet fog
össze
pl.: Jstor, Science
Direct, Scopus, WoS,
Cambridge Core,
SpringerLink, ADT

Tudományterületi
•

Egy terület minél
szélesebbkörű anyagai

•

pl.: L’harmattan
Digitális Adatbázis

•

Hungaricana

•

KCI Digital Archives

•

Néprajzi Múzeum
Online Gyűjtemények

Metaadatbázisok, integrált keresők •
• EDS
• lOAdb

•

Psychology's Feminist
Voices (PFV)
European Views of the
Americas: 1493 to
1750

Milyen típusú adatbázisok érhetőek el?
Tartalom szerint

Audio-vizuális
•

Videók,
dokumentumfilmek,
interjúk

Szöveges
•

Elsősorban szöveges
és képi tartalom

•

pl.: Academic Video
Online

•

pl.: A korábban
felsoroltak, Urban
Dictionary, Lexico,
Oxford Learner’s
Dictionaries, Longman,
Duden, szotar.net
stb…

•

Visual History Archive

•

Google Arts & Culture

•

Know Your Meme

•

Web Gallery of Art

•

Grove Music Online

•

Europeana

•

Néprajzi Múzeum
Online Gyűjtemények

List of academic databases and
search engines
Online adatbázisaink abc rendben
http://corvina.bibl.u-szeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_a/hun/abc.html
Online adatbázisaink tematikusan
http://corvina.bibl.u-szeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_a/hun/topic.html

Adatbázisok
Tartalom

Keresési technikák

Speciális szolgáltatások

Szakterület

Egyszerű/összetett

Kivonat (abstract)

Források

Kulcsszó- és tárgyszóindex, szótárak

Időtartam

Ékezetek, kis/nagy betű, kifejezés
idézőjelben

Rekordok száma

Csonkolás, helyettesítés

Kapcsolódó-, hivatkozott- és hivatkozó
rekordok

Frissítés gyakorisága

Operátorok (Boole, numerikus, helyzeti)

Kapcsolódó weboldalak

Kereshető- és limitáló mezők

Keresési stratégia mentése és
újrafuttatása
Automatikus témafigyelés

Találatok feldolgozása

Hivatkozás keresése

Leválogatás
Lista rendezése (dátum, szerző, relevancia, forrás)
Megjelenítés
A megtalált információk „elvitele” (nyomtatás, mentés, e-mail)

Hogyan kutakodjunk az adatbázisokban?

Basic keresés
•

Google – Yahoo – Yandex – Bing

•

Tartalmi hozzáférések kérdései!

•

Google Tudós - RefSeek - Base – Microsoft Academic

•

Nem biztos a pontos elérés

•

Fizetős adatbázisok, sok pénz forog kockán

•

Presztízskérdés
Lehet valaki e-könyv moly?

Hogyan kutakodjunk az adatbázisokban?

Advanced keresés
Adatbázisok saját
felületei
•
Nem fog látszódni
minden elérhető
forrás!
•
Szűkebb körben
pontosabb találat
lehetséges

Bibliográfiai
adatbázisokban

• Kifele mutató link (full
text finder), nem
biztos az elérés
• Jól átlátható

• Fekete öveseknek

A határ a csillagos
ég
Főleg a találatok számában, ha nem szűkítünk…

AND

Boole-operátorok

Mindkét elemnek szerepelnie kell; automatikus operátor, ha két szót beírunk, pl.
ottoman empire = ottoman AND empire

OR
Legalább az egyik elemnek szerepelnie kell.
AND NOT

Kizárja a következő elemet, pl.: Fitzgerald OR Gatsby AND NOT cinema

George Boole (1815–1864)

Idézőjelek
cinema history: az eredményekben olyan munkák szerepelnek (cikkek és könyvek),
amelyekben mindkét szó megjelenik (akkor is, ha egymástól távol helyezkednek el;
ugyanazokat a találatokat érjük el a következővel: cinema AND history)
„cinema history”: a találatokban a két szó pontosan ilyen sorrendben szerepel egymás
mellett (pontos keresés)
„cinem* history”: az eredményekben olyan találatok lesznek, ahol egy „cinem”-mel kezdődő
szót (pl.: cinema, cinematography, cinematherapy stb.) a „history” szó követi közvetlenül
Központozást figyelmen kívül hagyja (anglo-saxon = anglosaxon), egyes és többes számok is
szerepelnek az eredményekben csakúgy, mint a tipikus helyesírási változatok (color = colour
= colors = colours)

Zárójelek, helyettesítők
Az egymás melletti szerepléseket jelentethetjük meg:
{ottoman empire}: az ottoman empire pontosan így szerepel
Helyettesítők:

*/%: általános helyettesítő, nulla vagy több karaktert helyettesíthet
{h*r*t}: eredményez heart, harvest, heritage, horticulture
?: helyi helyettesítő, egy karaktert helyettesít

{heart?}: találatok között lesznek: heart, hearts, hearty stb.
A központozást figyelembe veszi (anglo-saxon =/= anglosaxon)
Egyes és többes számok is szerepelnek az eredményekben csakúgy, mint a tipikus
helyesírási változatok (color = colour = colors = colours)

Operátorok
W/n:
Meghatározza, hogy milyen messze lehet egymástól a két kifejezés; n jelzi a köztük lévő szavak maximális
számát. A szavak sorrendjét nem határozza meg, bármelyik szerepelhet elöl.
Kifejezés kereséséhez: W/3, W/4 vagy W/5 javasolt.
Ha ugyanabban a mondatban szeretnénk látni: W/15; ha ugyanabban a bekezdésben szeretnénk látni: W/50
PRE/n:
Az első szó megelőzi a másodikat egy meghatározott n szószámon belül, pl.
Baroque PRE/3 oratorio
Ne használjunk egy keresésben W és PRE operátorokat, kivéve, ha használunk zárójeleket a kifejezések
elválasztásához, pl.
Rapa%Nui W/6 toromiro PRE/0 carving érvénytelen keresés
(Rapa%Nui W/6 toromiro) AND (toromiro PRE/0 carving) érvényes keresés
Ne használjunk egyszerre OR operátort és egy W vagy PRE operátort egy keresésben, kivéve, ha használunk
zárójeleket a kifejezések elválasztásához, pl.
film OR cinema W/3 military érvénytelen keresés

https://dev.elsevier.com/tips/ScopusSearchTips.htm

(film W/3 military) OR (cinema W/3 military) érvényes keresés

A könyvtáros ajánlata:
EBSCOhost
•
•
•
•

Az SZTE e-forrásai egy helyről
Multidiszciplináris
Cikkszintű keresés
Integrált adatbázis, minden egy
helyen
• Fulltext / Fulltext finder
• Jó metaadatolás, indexelés,
keresések könnyű kapcsolása

Klebelsberg Könyvtár honlapja
http://www.ek.szte.hu/

Qulto katalógus
http://qulto.bibl.u-szeged.hu/

Chat-szolgáltatás hétfőtől péntekig 10-től 14 óráig

Egyablakos
keresőfelület:
EBSCO
Discovery
Service
(EDS)

Adatbázisok
abc-rendben

Az Online források keresőmezőben (EBSCO Discovery
Service) elsősorban külföldi forrásokban kereshetünk
tartalmakat, a felület több mint 500 adatbázisban keres
egyszerre, beleértve a repozitóriumokat is. A Full Text Finder
szolgáltatás a linket megnyitva átirányít azon előfizetett
évfolyamú folyóiratot tartalmazó adatbázis oldalára, ahonnan a
cikk származik.
A Google-lal való keresés nem ajánlott, mert az adatbázisok
nagy részéhez hálózatfelismerés útján lehet hozzáférni. Egyes
dokumentumok teljes szövegű hozzáférése a kiadói honlapon
keresztül nem lehetséges, csak az előfizetett adatbázisokon
át (kivéve SpringerLink).

EBSCO Discovery Service, az
SZTE Integrált Adatbázisa;
http://www.ek.szte.hu/e-konyvek/
http://www.ek.szte.hu/onlinefolyoiratok/
Az előfizetett és ingyenes online
folyóirataink és adatbázisaink
legfontosabb keresőfelülete.
Fontos tudni, hogy az EDS
cikkszinten keresi a
folyóiratainkat, tehát
témakeresésre használjuk
elsősorban.

EBSCO Discovery Service (EDS)

E-könyvek - EDS

E-könyvek - EDS

Ha egy bizonyos e-könyvet vagy folyóiratot keresünk, akkor érdemes a Publication
Finder nevű keresőt használni (az EDS menüsorában található E-források menüből
is elérhető). Itt lehetőség van tudományterületek közti böngészésre is. A Publication
Finder csak a külföldi online folyóiratainkat tartalmazza. Magyar nyelvű online
folyóirat esetében használják továbbra is a katalógusunkat.
http://www.ek.szte.hu/e-konyvek/
http://www.ek.szte.hu/online-folyoiratok/

Publication Finder

Könyvek betűrendben:

http://corvina.bibl.uszeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_k/hun/abc.ht
ml
E-könyv segédlet:

http://www.ek.szte.hu/uploads/mitkeres/elektronikus
/E-book-EBSCO_segedlet_2018.pdf

Könyvek tematikusan:

http://corvina.bibl.uszeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_k/hun/topic.ht
ml

EBSCO Discovery Service (EDS) – Összetett
keresés

vs
Thomson Reuters
Clarivate

cég

Elsevier

Web of Science

bibliográfia

Scopus

InCites
JCR Journal Citation
Reports
IF

tudománymetria

SciVal
SJR Scientific Journal
Rankings
Q1-4
CiteScore

EndNote

hivatkozás kezelő rendszer

Mendeley

Kopernio

fulltext
plugin vs. adatbázis

ScienceDirect

Publons

research impact peer review

-

Web of Science
Az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa
Átfogó és releváns tartalmi lefedettség
Keresés idézett művekre
Szerzők egyszerű azonosítása (pl. témavezető)
Core Collection:

http://apps.webofknowledge.com

Science Citation Index Expanded (> 8500 folyóirat)
Social Sciences Citation Index (> 3000 folyóirat)

http://clarivate.libguides.com/home

Arts & Humanities Citation Index (> 1700 folyóirat)
Emerging Sources Citation Index (> 5000 folyóirat)
Book Citation Index (> 60 000 könyv)

Conference Proceedings Citation Index (sciences, social sciences) (> 160 000 konferencia cím)

Web of Science

Egyes cikkek díjmentesen elérető, közétett verziójára linkek
mutatnak, más cikkek repozitóriumban elhelyezett,
ingyenesen elérhető, publikált vagy elfogadott, bírált
kéziratára mutatnak linkek.

„Arts & Humanities Citation Index is a multidisciplinary
index and fully indexes over 1,700 arts and humanities
journals, as well as selected items from over 250 scientific
and social sciences journals – 1988 to present.”
„The Social Sciences Citation Index is a multidisciplinary
index and indexes over 3,000 social sciences journals –
1988 to present.”

Scopus
A szakmailag lektorált folyóiratok legnagyobb absztrakt- és hivatkozás-adatbázisa
Kb. > 69 millió (> 6,6 millió 1970 előtti) rekord > 21 950 folyóirat > 105 országból,
> 5000 kiadótól, 40 különböző nyelven
> 8 millió konferencia kiadvány, > 150 000 könyv, > 39 millió szabadalom
1788 óta megjelent cikkekről tartalmaz rekordokat; 1970-ig követik vissza; 2004-ben került
kereskedelmi forgalomba

Frissítés naponta
Intelligens eszközökkel végzik a tudományos kutatások nyomon követését, elemzését és
megjelenítését
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://www2.scopus.com

Limit to, Exclude, Set alert

https://service.elsevier.com/app/answers/list/c/10545/supporthub/scopus/

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/session/

Scopus

Science Direct
Szakmailag lektorált (peer-reviewed) teljes szövegek (full-text) adatbázisa
Kb. 4149 folyóirat, > 16 millió cikk (legrégebbi: 1823), 29 363 könyv, e-könyv

4 nagy terület: Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences
and Humanities
Egyszerű keresés: gyors keresés, hatalmas találati számmal → szükség lehet további szűrésekre
Összetett keresés (Advanced vagy Expert search operátorokkal): adott mezővel feltétel keresése
Kép keresés (Image Search): képek, ábrák keresése kulcsszavakhoz; minden találat az eredeti
dokumentumhoz kapcsolva jelenik meg
Regisztráció: távoli elérést tehet lehetővé, figyelő (alerts) lehetősége, egy fiók az összes Elsevier
termékhez (Scopus, Mendeley, Reaxys, stb.)
Journal finder: Elsevier és partnereinek folyóiratai közül keres cikk címe és absztrakt alapján
(https://journalfinder.elsevier.com/)
Mobil verzió mobil készülékekhez

https://www.sciencedirect.com/

Science Direct
Címek száma:
Social Sciences and Humanities 5973
Folyóirat 785
~Könyv 5188
Arts and Humanities 1207
Psychology 1102
Social Sciences 2053

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect

PubMed
csak zárójelben

Szabad hozzáférésű adatbázis
National Institutes of Health (NIH) egyik ágazata, a National Library of Medicine-hez (NLM) tartozó National Centre
for Biotechnology Information (NCBI) hozta létre és tette szabadon hozzáférhetővé.
> 4800 folyóiratot indexel az élettudományok területéről, de: pszichológia, egészség szociológia stb.
határtudományok
Bibliográfiai adatokon kívül a cikkek több mint feléhez absztrakt is tartozik.
Sok helyen szerepel a kiadók holnapjára vagy a PubMed Central-ban elérhető teljes szövegű közleményekre
vezető link.
NCBI regisztráció utáni előnyök:

• A keresés mentése
• Értesítők beállítása

• Saját gyűjtemény
• Igény szerint megosztás

MEDLINE

PubMed

PubMed Central

meghatározott folyóirat-kör
cikkei

cikkek és azok idézői

full-text

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubm
edhelp.PubMed_Quick_Start

https://link.springer.com

Keresés szűkítés
előfizetett tartalmakra

CORE
Repozitóriumi és egyéb keresők
https://core.ac.uk/
A CORE egy több tízezer folyóiratot és 3700 repozitóriumot
aggregáló adatbázis, amelyben jelenleg több mint 130 millió OA cikkhez
férhetünk hozzá. A CORE API-t és letölthető adathalmazokat is
tartalmaz, melyek adat- és szövegbányászati feladatokra is
alkalmassá teszik.
DOAJ
https://doaj.org/
A Directory of Open Access Journals (DOAJ) egy nonprofit szervezet,
amelynek legfontosabb szolgáltatása a több mint 11000 lektorált,
tudományos Open Access (OA) folyóirat adatait, illetve az ott megjelent
cikkek metaadatait tartalmazó index. A DOAJ által jegyzett folyóiratok
mindegyike szigorú elbíráláson esik át az indexbe való bekerülés előtt.
DOAB
https://doabooks.org/
A Directory of Open Access Books (DOAB) egy nonprofit
kezdeményezés az OA megjelenő könyvek láthatóvá tételére. Az
adatbázis 13 ezer lektorált könyv és könyvfejezet teljes szövegéhez
nyújt hozzáférést 280 kiadótól. Továbbá OAI segítségével learathatóvá
és a saját katalógusba beilleszthetővé teszi a metadatokat.
Bielefeld Academic Search Engine
https://www.base-search.net/
A BASE egy repozitórium-gyűjtő adatbázis, ahol a cikkek
postprint verziói érhetők el.

MTA KIK - MTA SZTAKI Repozitóriumi közös
kereső
A szolgáltatás az OAI (Open Archives Initiative)
protokollt támogató hazai repozitóriumokban teszi
lehetővé a közös keresést.
http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php
OpenDOAR
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
OA repozitóriumok és szabályzataik meta-keresője.

COMPASS; http://compass.mtak.hu/
A Magyarországon elérhető elektronikus
tudományos tartalmak keresőfelülete. Összegyűjti,
rendszerezi és térítésmentes, korlátozás nélküli
hozzáférést nyújt a magyar nyilvános könyvtárak EISZ
Nemzeti Program keretében előfizetett kurrens és
archív online tudományos adatbázisainak lelőhelyéhez
és elérési módjához. Jelenleg online katalógusában 46
különböző tudományterületet érintő, 150 adatbázis
több tízezer elektronikus forrásának magyarországi
lelőhelye található meg.

Preprint
szerverek
https://psyarxiv.com/
https://osf.io/preprints/socarxiv
https://socopen.org/

http://philsci-archive.pitt.edu/
https://edarxiv.org/
https://philarchive.org/
https://ling.auf.net/

LingBuzz
https://en.wikipedia.org/wiki/Preprint

Pluginek
Kopernio
https://kopernio.com/
• A Clarivate Analytics ingyenes plug-inje.
• A lehető legjobban elérhető PDF-t keresi meg.
• Nemcsak nyílt forrásokat néz végig, hanem az intézmények
előfizetett állományát is, ezért telepítéskor meg kell adni
az intézménynevet is.
• Együttműködik a Google Scholarral és PubMeddel.
Unpaywall
http://unpaywall.org/welcome
• Google Chrome-be telepíthető ingyenes plugin.
• intézményi repozitóriumokban keres, DOI alapján.
• gold, hibrid és green OA, a Web of Science, a Scopus és a
Dimensions is beépítette.

Open Access Button
https://openaccessbutton.org/
• Google Chrome-be telepíthető
ingyenes plugin
• Sok adatbázis mellett a preprint
szervereket is átnézi, pl. PubMed
Central-t, Core-t, Dissemin-t.
• Ha nem jár sikerrel a keresés, a
szerzőnek kérést lehet küldeni.
Lazy Scholar
http://www.lazyscholar.org/
• Google Scholar, PubMed/PubMed
Central, EuropePMC, DOAI.io és
Dissem.in folyóiratcikkeinek szabadon
elérhető változatai
• idézettségi adatok

Tudomány és a social network
Dissemin
https://dissem.in/
• Személyes repozitóriumot imitál, szerzőre lehet
benne keresni.
• a BASE szolgál alapjául
ResearchGate
https://www.researchgate.net/
• egy díjmentes kapcsolati háló internetes oldal, amely a
különféle tudományágazatokban tevékenykedő kutatók
számára lett kifejlesztve
• szürke zóna: a szerző felelőssége, hogy megfelelő
hozzáféréssel tölti-e fel a cikkeit
Academia.edu
https://www.academia.edu/
• szürke zóna
#icanhaspdf

Egyéb lehetőségek

Tudományos
anyag marketingje

Semantic Scholar
https://allenai.org/semantic-scholar/
• szerző nevére érdemes keresni benne
• Allen Institute for Artificial Intelligence
• gépi tanuláson és szemantikai elemzéseken keresztül
biztosít bibliográfiai, hivatkozási és további adatokat

Publikáció + közösségi média =
nagyobb idézettség

Könyvtárközi kérés; http://www.ek.szte.hu/konyvtarkozikolcsonzesi-szabalyzat-beiratkozott-olvasoinknak/

Végül, de nem utolsó sorban

Szakdolgozóknak
„Kölcsönözz ki egy könyvtárost!” szolgáltatásunk keretében a kollégáink
igény szerint egy általános tájékoztatást nyújtanak a szakdolgozatírásról 30
percben. Időpontot foglalni a fenti honlapon, egy Google Űrlap kitöltésével
lehet.

A honlapon megtalálható az egyes szakterületek szakdolgozatainak formai
követelményei, valamint szakirodalmi forrásai is.

Bármilyen, szakdolgozattal kapcsolatos kérdésre
kollégáink a szakdolgozat@ek.szte.hu e-mail címen.

http://szakdolgozat.ek.szte.hu/

szívesen

válaszolnak

Felhasználóképzés
Könyvtárbemutató túrák:
Könyvtárunk megismertetése céljából csoportos könyvtárbemutatókat, könyvtári túrákat tartunk.
A könyvtárbemutató túrák általában 60 percesek, de előzetes egyeztetést követően lehetséges ettől
eltérni.
Szolgáltatásainkat részletesebben bemutató, tematikus túrákat is tartunk (különgyűjteményi,
informatikai, idegen nyelvű)
Kapcsolat: tura@ek.szte.hu
Szakirodalmazás és tudományos publikálás kurzus PhD-hallgatóknak:
•Áttekintés a kutatómunkát segítő szolgáltatásainkról: a “klasszikus” könyvtári lehetőségeken túl
egyénre, szakterületre szabott bevezetés az elektronikus források szakszerű használatába, és a
tudományos közlés világába
•Hatékony keresési technikák
•Tudománymetriai és MTMT alapismeretek
•Egyetemünk Open Access támogatási lehetőségei

SZTE Repozitóriumok
http://www.ek.szte.hu/contenta-repozitoriumok/
Teljes szövegükben (ill. teljes képi, mozgóképi, hangi mivoltukban) tárolják, indexelik az oktató- és kutatómunka során
keletkezett dokumentumokat, valamint tartalmazzák a Klebelsberg Könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett
digitális objektumokat.

Az SZTE Publicatio Repozitórium célja, hogy a
Szegedi Tudományegyetemen folyó
tudományos és művészeti tevékenység
eredményeként született művek teljes
szövegét minél szélesebb kutatói körben
elérhetővé tegye. A repozitóriumban történő
elhelyezéssel megoldottá válik a művek
hosszútávú archiválása, illetve a repozitóriumi
megjelenés növelheti a publikációk
láthatóságát és idézettségét is. Ez utóbbi
annak is köszönhető, hogy a feltöltött tételek
az általános keresőkben (pl. Google, Google
Scholar) és a szakmai adatbázisokban (pl.
BASE, MTA OAI kereső) is indexelésre
kerülnek.

Facebook-csoport: SZTE-s szerzők – hírek, segítség, közösség
https://www.facebook.com/groups/1624365324491839/

314 tag

Köszönöm a figyelmet!

