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Hogyan kutakodjunk az adatbázisokban?

Basic keresés
•

Google – Yahoo – Yandex – Bing

•

Google Tudós - RefSeek - Base – Microsoft Academic

•

Tartalmi hozzáférések kérdései - nem biztos a pontos elérés

•

Ugyanazt az e-folyóiratot/könyvet akár több helyen is
szolgáltathatják a kiadók, ebből a Google csak egyet talál meg, de
a mi előfizetésünk nem feltétlenül azon a helyen van.

•

Fizetős adatbázisok, sok pénz forog kockán, presztízskérdés

•

Az adatbázisok többsége nem engedi a Google-nak, hogy a
keresője indexelje a rekordjaikat, így Google keresés során azok

nem lesznek a találati listán.

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

Miért jók az adatbázisok, e-források?
•

Releváns tartalmak

•

Lektorált ún.: peer reviewed, szakemberek (is) a szerkesztők

•

A nyomtatott tartalommal teljes megegyeznek

•

Bizonyos források nyomtatásban már meg sem jelennek

•

Lehetséges a teljes szövegben való keresés

•

A találatként kapott pdf formátumú dokumentumok későbbi felhasználásra azonnal,
ingyenesen és szabadon lementhetők

•

A keresőmotorok hatalmas elektronikus gyűjteményekben képesek keresni.

•

A bibliográfiai rekordok előre indexelése miatt a keresés gyors

•

Az alapos indexelésnek köszönhetően a kapcsolódó, hasonló találatok is előkerülnek

•

Amennyiben előfizetése van az intézménynek, biztosított az azonnali hozzáférés a cikk vagy
könyv teljes szöveghez a megjelenés pillanatában (preprint)

•

Korlátlan számú olvasó használhatja ugyanazt az e-forrást

•

Kezelési költsége lényegesen kisebb mint a nyomtatott forrásoké

•

Azonban ellentmondások vannak jelen

Miért jók az adatbázisok, e-források?
Adatbázisok
Tartalom
Szűk szakterület vs.
multidiszciplináris

Források
Időtartam
Rekordok száma
Frissítés gyakorisága

Keresési technikák

Speciális szolgáltatások

Egyszerű/összetett

Kivonat (abstract)

Ékezetek, kis/nagy betű, kifejezés
idézőjelben

Kulcsszó- és tárgyszóindex, szótárak

Csonkolás, helyettesítés

Kapcsolódó-, hivatkozott- és hivatkozó
rekordok

Operátorok (Boole, numerikus, helyzeti)

Kapcsolódó weboldalak

Kereshető- és limitáló mezők

Keresési stratégia mentése és
újrafuttatása

Típus

Automatikus témafigyelés

Elsődleges/másodlagos

Találatok feldolgozása

Teljes szövegű / bibliografikus /
faktografikus / audio-vizuális /
katalógus (lehet vegyes is)

Leválogatás

Előfizetős / OA

Megjelenítés

Hivatkozás keresése

Lista rendezése (dátum, szerző, relevancia, forrás)

A megtalált információk „elvitele” (nyomtatás, mentés, e-mail)

Miért jók az adatbázisok, e-források?
A könyvtár saját számai
Az SZTE ezirányú éves költsége:
~ adatbázisok (e-folyóiratok, könyvek): 350 millió Ft
~ különálló elektronikus dokumentumok: 100 millió Ft
~ e-könyvek: 16 millió Ft
~ OA elektronikus cikkek 90 millió Ft
~ nyomtatott könyvek: 5-10 millió Ft

A könyvtár katalógusában:
~ 95 000 előfizetett e-folyóirat (+ ~12 000 OA)
~ 256 000 e-könyv (+ ~ 15 000 OA) rekord található.
több, mint 500 adatbázis
~ 320 000 rekord megtekintés csak 2018 első felében!
10 032 e-könyv kölcsönzés 2018-ban
25 760 300 online keresés 2019-ben

94839 - 256723

Nem csak a Google a
barátunk…
Nyomtatva: 4 olvasóterem 4 emeleten, 14.600 m2, 400.000
szabadpolcos könyv, 1,5 m könyv raktárban

Adatbázisok, e-források - hozzáférés
Változó összetétel, évenként frissül, de akár napi szinten változik az
állomány. Csomagokat fizetünk elő többnyire, nem konkrét címeket, az
EISZ Konzorciumon keresztül rendelve
Akárcsak a kábel TV előfizetésnél, nem a konkrét dokumentumokat
vesszük meg, hanem egy „csomagot”/adatbázist, amiben megtalálhatóak a
számunkra ténylegesen fontos címek

Az online források (e-könyvek, folyóiratok, jelentések) száma kb.
háromszorosa a könyvtár fizikai állományának.
Az olvasónak általában a forrásra van szüksége, nem
adatbázisra, így címszinten készül leírás minden egyes edokumentumról, a katalógusban pedig megtalálható a direkt link.

Sok extra forrást is nyerünk
Az adatbázisok tartalmai átfedhetik egymást (archívum, törzsanyag vagy
kurrens): a folyóirat-állomány akár egésze megtalálható lesz a
katalógusban, mivel jó esetben a csomagok időben kiegészítik egymást.
Figyelni kell az átfedések mértékére

Előnye, hogy lényegesen olcsóbb mint a címeket külön – külön előfizetni
Hátránya, hogy nem biztos, hogy a dokumentumok az adatbázisban /
csomagban maradnak
Egy átlagos online folyóirat cím előfizetése 3 részből áll kiadói felületen
vagy 3 csomagból áll össze teljessé:

Kurrens előfizetés kb. 5 év – Kiadói Oldal
Licensz: 1995-ig visszamenően – Aggregátor adatbázis
Archívum: egyszeri megvásárlás – Jstor adatbázis

Pl. új Thieme orvosi FI csomag, JAMA csomag, de InCites és
Alexander Street Press lemondás

Adatbázisok, e-források - hozzáférés
Minden e-forrás használati tulajdonsága más és más. Ezért minden katalógus rekordba egy mini „használati útmutatót” építünk.
Benne a használathoz minimálisan szükséges adatokkal.
A folyóiratok használatában nincs már nagy különbség az egyes szolgáltatóknál, de az e-könyvek nagyon eltérő használati
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Online folyóirataink abc rendben

Megjegyzések a rekordokban

http://corvina.bibl.u-

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

Online folyóirataink tematikusan

A legtöbb forrás jelszó nélkül elérhető, de vannak jelszavas
források is. Jelszó igényelhető az e-help@ek.szte.hu emailcímről.

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

Egyéni regisztrációt igényel

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

http://corvina.bibl.uOnline adatbázisaink abc rendben
http://corvina.bibl.uszeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_a/hun/abc.html

1-3 felhasználós

Online adatbázisaink tematikusan

Az egyetem hálózatán belül érhető el

http://corvina.bibl.uszeged.hu/~corvina/szteek/ejoudb/listak/list_a/hun/topic.html

Szabad hozzáférésű
Hozzáférés igényelhető az e-help@ek.szte.hu emailcímről

Könyvtárunkban nem elérhető folyóiratok: könyvtárközi kölcsönzés:
http://www.ek.szte.hu/konyvtarkozi-kolcsonzesi-szabalyzat-beiratkozottolvasoinknak/

Adatbázisok, eforrások hozzáférés

Előfizetett, illetve ingyenes adatbázisok listája
Bibliográfiai:

Full-text:

•

MEDLINE

•

Science Direct

•

Web of Science

•

SpringerLink

•

Scopus

•

ADT (Arcanum Digitális

•

Magyar Orvosi Bibliográfia

•

EPA+Humanus+Matarka

Tudománytár)

•

Digitális Tankönyvtár

Faktografikus:

•

MeRSZ

•

NCBI adatbázisai (pl. PubMed, PubMed

Protokollok, irányelvek, ajánlások:

Central)

•

Hatályos magyar irányelvek

•

Merck Index

•

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

•

MSD manuals

•

Országos Gyógyszerészeti és

•

PharmIndex

•

SciFinder (egyéni regisztrációt igényel)

Metaadatbázisok, integrált keresők:

•

Entrez

Élelmezés-egyészségügyi Intézet

•

Clinical Key (egyéni regisztrációt igényel)

•

UpToDate

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

Intézményre - Személyre
szabott
Nagyelőadó TIK

Egyéb módszerek a távoli azonosításra:
•
•
•
•
•

Szabályos időközönkénti egyetemi hálózatról bejelentkezéses módszer
Intézményi email címmel bejelentkezéses módszer
Dedikált távoli felhasználói jelszó
Állandó távoli felhasználói jelszó
VPN - Virtual Private Network

In information technology a shibboleth is a community-wide password that
enables members of that community to access an online resource without
revealing their individual identities - Wikipedia

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/

Online források otthonról,
eduID-vel elérhető adatbázisok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online források keresője (EDS)
EbscoHost adatbázisok
Arcanum Digitális Tudománytár
Akadémiai kiadó
BMJ
Cambridge University Press
ClinicalKey
De Gruyter
Institute of Physics – IOP
Jstor
Lippincott Williams and Willkins
MERSZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature Publishing Group
Ovid
Oxford Universtity Press
Royal Society of Chemistry
Sage
ScienceDirect
Scopus
Springer-Nature
Szaktárs
Typotex
Web of Science
Wiley Online Library

A könyvtáros ajánlata:

EBSCOhost
• Mivel túl sok adatbázis van már, szükség van egy
adatbázisok feletti rendszerre, mely egyszerre keresi az
egyes adatbázisok tartalmát.
• Az SZTE e-forrásai egy helyről
• Multidiszciplináris
• Cikkszintű keresés
• Integrált adatbázis, minden egy helyen, közös kereső
• Fulltext / Fulltext finder
• Jó metaadatolás, indexelés, keresések könnyű kapcsolása

EbscoHost: a világ
egyik legnagyobb
aggregátorának, az
EBSCO-nak az
adatbázisa. A full-text
cikkek és e-könyvek
mellett milliós
indexállománnyal is
rendelkezik.

EBSCO
+ 500 adatbázis van integrálva eddig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academic Search™ Ultimate
ACM Digital Library
AHFS Consumer Medication Information
Akadémiai folyóiratok
Business Source® Ultimate
CAB Abstracts
Cairn
ClinicalKey
Directory of Open Access Books
Directory of Open Access Journals
EconLit
ERIC
Essential Science Indicators
European Views of the Americas: 1493 - 1750
FSTA - Food Science and Technology Abstracts
GreenFILE
Grove Music Online
Health Source®: Consumer Edition
Health Source®: Nursing/Academic Edition
Journal Citation Reports
JSTOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lippincott Williams & Wilkins
Literature Resource Center
Mary Ann Liebert, Inc.
MasterFILE™ Premier
MathSciNet
MEDLINE
MLA International Bibliography*
Nature
Newspaper Source™ Plus
Open Access Publishing in European Networks
Regional Business News™
Science Magazine
ScienceDirect
Scopus
SpringerLink adatbázis
Teacher Reference Center
Ulrichsweb
Web of Science and Citation Indexes*
Wiley Online Library

• + 450 egyéb

Nyitvatartás

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

Közösségi média

Egyablakos
keresőfelület:
EBSCO
Discovery
Service (EDS)

Qulto
katalógus

Chat-szolgáltatás hétfőtől péntekig 10-től 14 óráig

A könyvtári kezdőoldal közepén látható a Katalógus
(Qulto katalógus, http://qulto.bibl.u-szeged.hu/), nyomtatott
és elektronikus dokumentum keresésre is lehet használni.

Lejjebb
görgetve:
hírek

A Contenta
repozitóriumok
központi
keresője

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 és ClinicalKey).
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.

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

Full Text Finder
Linkfeloldó Szolgáltatás: olyan szolgáltatás, ami link
formájában beépül más adatbázisokba és cikk szinten
is pontosan megmutatja, hogy az adott forrásra van e,
illetve hol van előfizetése az Egyetemnek.
A linkre kattintva rögtön a full-textre ugorhatunk, legyen
az bármilyen „eldugott”, az eredeti adatbázis által nem
ismert platformon.

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

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

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

Formátumok: .pdf, .epub

Nem integrálható
adatbázisok:
• Nincs megfelelő
rekordszerkezet
(Arcanum)
• Nem megoldott az
adatbázisok közt
az adatátvitel
(Humanus)
• A szolgáltató
megtagadja az
adatainak átadását
(UpToDate)

EDS-ben lehetőségek:
Online olvasás
Oldalak mentése → PDF mentése (fejezeteket vagy 60
oldalanként, oldal bezárása, újból keresés, újabb 60 oldal
letöltése)
E-mail oldalak: 60 v. 100 oldalanként
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

EBSCO Discovery Service (EDS)

EBSCO Discovery Service (EDS) – Összetett
keresés

E-könyvek - EDS

E-könyvek - EDS

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

Mendeley

Kopernio

fulltext
plugin vs. adatbázis

ScienceDirect

Publons

research impact peer review

-

CDSS: Clinical Decision Support System

Clinical Key

Scopus vs. Web of Science
A világ két legnagyobb hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa.
Minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és
konferenciaanyagait dolgozzák fel. Feladatuk a világ tudományos
publikációinak minél szélesebb körű, mélyebb feltárása és nyomon
követése.
A Scopus az Elsevier kiadó terméke, a Web of Science a Thomson
Reuters - Clarivate adatbázis építő cégé.
Vitatott, hogy melyik adatbázis a világelső. A Scopus szélesebb
körben, több dokumentum címet von be a tartalomfeltárásba, viszont
a WoS alaposabb, régebbre visszamenő feltárást végez. Jelentős
piaci harc folyik a két cég adatbázisa közt.

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)

http://clarivate.libguides.com/home

Social Sciences Citation Index (> 3000 folyóirat)
Arts & Humanities Citation Index (> 1700 folyóirat)

https://clarivate.libguides.com/europe/hungary

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.

Web of Science Citation Connection

Web of Science Citation Connection

Web of Science All Databases keresés

Link az All Databases keresésre: http://webofknowledge.com/UA

Web of Science All Databases keresés

Link az All Databases keresésre: http://webofknowledge.com/UA

Web of Science All Databases keresés

Link az All Databases keresésre:
http://webofknowledge.com/UA

Web of Science várható fejlesztések
Az új felület jelenleg tesztverzióban érhető el a WoS jelenlegi
felületéről kiindulva, a “Click here to access the preview” opció
segítségével.
Az új felület kialakítása az év első felében kezdődött el, most kb. a
munka felénél tartanak.
A következő fél évben a régi és az új felület párhuzamosan lesz
elérhető. A jövő év második negyedévében várható az új felületre
való átállás, ahonnan továbbra is hozzáférhető lesz a régi felület. A
jövő év végén várhatóan teljesen kivezetik a régi felületet.
Az új felületről a Web of Science Group > Web of Science
(Classic) opcióval tudunk a régi felületre eljutni.
Az oldal felső részén megjelenő “Learn more about what’s here
and what is coming soon” linken érhetőek el az aktuális
fejlesztések; lila színnel jelölik az új funkciókat, szürke színnel a
fejlesztés alatt állókat.
A jobb alsó sarokban található kérdőjelnél (Resource Center) van
arra lehetőség, hogy visszajelzést adjunk az új felületről: Resource
Center > Feedback.
A Citation Connection csomag adatbázisainak kb. a felét már
átemelték az új felületre.
https://clarivate.com/webofsciencegroup/release-notes/wos/
Gyorsabb oldalbetöltés
Javított felhasználói felület
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Web of Science várható fejlesztések
Az alap kereső mező a Topic helyett az All Fields lesz.
Néhány mezőt átneveznek, pl. Organization Enhanced helyett Affiliation lesz(intézmények tisztított névváltozatai).
Új mezők is bekerülnek, pl. Index Date (kereshetünk az indexálás dátuma alapján)
Keywords Plus: WoS kulcsszavai a felhasznált irodalom alapján; Author Keywords
Az alkalmazott szűrők a keresőablak alatt is megjelennek, egyszerűbb lesz dolgozni velük.
újdonság: szűrhetünk a kiadókra
A Review Articles és az Early Access bekerült a Quick Filters közé
A találati listában elérhetőek a hivatkozó cikkek és a cikk által hivatkozott cikkek, a Related records (közösen felhasznált irodalmak)
listája, valamint a Kopernio kiegészítővel megtalálható teljes szövegek is.
A Koperniót átnevezték EndNote Click-re.
Az Analyze results, Citation reports, Marked list opciók már elérhetőek, az Export opció egyelőre csak az EndNote Desktopra és
EndNote Online-ra működik, de bővíteni fogják.
Analyze Results:
Megjelentek a kiadókra, Open Access-re vonatkozó elemzési lehetőségek is.
Ha szerzőre hozzuk létre az elemzést, a (-) gomb segítségével módosíthatjuk a publikációs
listát, nem kell visszamenni a találatokhoz.
Haladó keresés: Az “Add to query”-vel könnyen fel lehet építeni, pontosítani a kereső kérdést, amely később is szerkeszthető.
A szerzői rekordok november 19-től lesznek elérhetőek az új felületen.
Azoknál a szerzőknél, akik magukhoz rendelték a szerzői rekordokat és rendelkeznek Publons-profillal, a Publons-ban található név,
intézmény és fénykép fog megjelenni a WoS szerzői rekordoknál. A további elemzések a publikációkból lesznek elérhetőek.
A Publons és WoS profilok folyamatosan közeledni fognak egymáshoz; távlati cél, hogy egybeolvadjon a két profil.

Web of Science várható fejlesztések
myRA applikáció okostelefonra
tesztelés alatt áll, január folyamán lesz elérhető
napi értesítők folyóiratokról, cikkekről adott témában
publikációk megosztása más kutatókkal
Beam plot: új kutató-értékelés
egyének teljesítményének értékelése
WoS szerzői rekordokban teszik elérhetővé
Preprint Index
Megjelent a 2020-as Highly Cited Researchers lista, 2 magyar
kutató szerepel benne.

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/lsr.php?RCID=84719e92414d4fa1ad07efb6f036d4b9
2020.11.19. bemutató előadás linkje

Scopus
A szakmailag lektorált folyóiratok legnagyobb absztrakt- és hivatkozás-adatbázisa
Kb. > 77,8 millió (> 6,6 millió 1970 előtti) rekord > 23 452 folyóirat > 105 országból,
> 5000 kiadótól, 40 különböző nyelven
> 9,8 millió konferencia kiadvány, > 210 000 könyv, > 44 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
Limit to, Exclude, Set alert

https://www2.scopus.com

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content

https://www.brighttalk.com/channel/10439/

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

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content

Scopus várható fejlesztések

Scopus várható fejlesztések

Scopus várható fejlesztések

PubMed
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.
Szűrők: pl. article type, species, sex, age
NCBI regisztráció utáni előnyök:

• A keresés mentése

MEDLINE

PubMed

PubMed Central

• Értesítők beállítása

meghatározott folyóirat-kör
cikkei

cikkek és azok idézői

full-text

• Saját gyűjtemény
• Igény szerint megosztás

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

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

Science Direct
A holland Elsevier kiadó multidiszciplináris adatbázisa. A tudományos élet
elsőszámú full-textes kiadói adatbázisa.
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:
Nursing and Health Professions 896

Folyóirat 267
~Könyv 629
Nursing 201
Physical Therapy and Rehabilitation 255
Midwifery 35
Nutrition 81
Medicine and Dentistry 5448

Folyóirat 1782
~Könyv 3666
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

Clinical Key
Letöltéshez regisztrálni kell az adatbázisba
Remote Access-el lehet otthonról érni
Keresőmotor: klinikai kódok, rövidítések feloldása, betegségek hétköznapi neve
Kb. 1200 könyv, folyamatosan frissülő állomány
Klinikai vizsgálatok, klinikai irányelvek: optimalizálják a betegellátást

Patient Education
Procedures Consult: klinikai eljárások
First Consult: diagnosztikai eszközök
Videókat személyes mappában lehet rendezni és e-mailen elküldeni, de nem lehet exportálni
Prezentációhoz hozzá lehet adni képeket (videókat nem)

https://www.clinicalkey.com

Clinical Key

Clinical Key

Keresés szűkítés
előfizetett tartalmakra

Clinical Key - Clinical Calculators

https://www.clinicalkey.com

Clinical Key
ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
Ha a Journals&Books kategóriában rákeresünk egy folyóiratcímre vagy megnyitjuk az egyik cikket,
általában felajánlja a Clinical Key-t, ahonnan a megfelelő cikk elérhető és letölthető.

UpToDate
Távoli elérés

Keresőmotor: common terms of diseases
Guidelines, recommendations: az ellátás optimalizálásához
Practice Changing UpDates
Drug Information
Drug Interactions
Topics by Specialty
Patient Education

Gyógyszer információk:
General drug information
International drug information (concise)
Patient drug information
Pediatric drug information
What's new in drug therapy
Patient Education

Calculators
Prezentációkhoz felhasználható képek

https://www.uptodate.com

„Our more than 6,900 physician authors, editors, and peer
reviewers use their deep clinical domain expertise to critically
evaluate available medical literature to produce original content in
a succinct, searchable format that can be quickly and easily
accessed at the point of care.”

UpToDate - szűrés, beállítás

UpToDate - kalkulátorok

!!

NOTA
Napi vizit Orvosi Tudástár Alkalmazás
Az Akadémiai Kiadó fejlesztése.
Keresés magyar nyelvű szakfolyóiratokban (Orvosi Hetilap,
Magyar Sebészet, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika stb.),
hatályos szakmai irányelvekben és PubMed-en.

A kereső a találati listában a közlemény címét, a folyóirat nevét, a
megjelenés dátumát, a közlemény összefoglalóját, a szerzőket és a
kulcsszavakat mutatja meg.
Praktizáló orvosok, de az egészségügyi oktatásban, kutatásban
és fejlesztésben dolgozók napi munkáját is támogatni hivatott.
Platformtól függetlenül - akár egy okostelefon segítségével – a
betegágy mellett állva is támogatni tudja az orvosok munkáját.
Egy szakfordító alkalmazás segítségével lehetőség van magyar
nyelvű kérdésekre adott angol nyelvű találatok keresésére a
PubMed-en.
http://www.nota.hu/#/kereses

https://link.springer.com

Keresés szűkítés
előfizetett tartalmakra
A Springer kiadó e-folyóiratait és e-könyveit tartalmazó
multidiszciplináris, full-textes adatbázis. A második/harmadik
legnagyobb tudományos kiadó.

MOB és PubMob
A PubMob a magyar orvosi/egészségügyi folyóiratok
lapszámaiban megjelenő közlemények adatainak szabadon
kereshető gyűjteménye. Célja, hogy kiegészítse a Magyar
Orvosi Bibliográfiát (MOB).
A kereső-felület elérhetősége: https://kereses.pubmob.hu
A MOB erősen szűrt, tárgyszavazott, ellenőrzött. Tudományos
szinten IS értékelhető közlemények adatait teszi kereshetővé. A
folyóiratcikkek értékelése, kiválasztása és tartalmi feltárása
(témát jelölő tárgyszavakkal való kiegészítés) időigényes
folyamat.
A PubMob viszont naprakész, emellett a teljességre is törekszik.
A szaklapok mellett helyet kaphatnak az adatbázisban a
társtudományi folyóiratok orvosi/egészségügyi közleményeinek
adatai is.
https://mob.aeek.hu/
https://www.pubmob.hu/
https://kereses.pubmob.hu/

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek
kereshető adatbázisa
2002 óta, bibliográfiai, de link a folyóirat honlapjára
Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai
lapok tartalomjegyzéke
Több mint 1800 FI, 2,5 millió cikke

https://www.matarka.hu/

EPA - Elektronikus Periodika Archívum és
Adatbázis
2004 óta, full text
nyilvánosan és ingyenesen, online elérhető
folyóiratok
magyar nyelvű vagy kiadású oktatási,
tudományos vagy kulturális szempontból
fontos időszaki kiadványok

http://epa.oszk.hu/

Pluginek

EndNote Click 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

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://www.biorxiv.org/
https://agrixiv.org/
https://chemrxiv.org/
https://osf.io/preprints/nutrixiv
https://eartharxiv.org/
https://marxiv.org/
https://osf.io/preprints/sportrxiv
https://psyarxiv.com/
https://paleorxiv.org/
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
https://www.researchsquare.com/

Tudomány és a social network
Egyéb lehetőségek

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

Tudományos
anyag marketingje

Publikáció + közösségi média =
Semantic Scholar
nagyobb idézettség
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

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

Thieme MedOne Education
A Thieme kiadó orvosi e-könyvcsomagja állandó előfizetés keretében elérhető
egyetemi hálózatról a Könyvtár katalógusában, EDS-ben és a megújult kiadói
felületen, illetve a proxy-szolgáltatás segítségével.
117 tankönyv, atlaszok, összefoglaló zsebkönyvek, tesztgyűjtemények és a
hozzájuk tartozó multimédiás tartalmak segítik a hallgatók és az oktatók munkáját.
Német felsőoktatási intézmények igényeire szabva; képalkotó eljárásokban erős.
Az orvostanhallgatókon, fogorvostan-hallgatókon kívül használják még pszichológus,
biológus és testnevelés hallgatók is.
A fejezeteket, ábrákat letölthetjük PDF-ben vagy elküldhetjük nyomtatásra, de online
olvasáshoz igazított nézet is használható.
Egyéni fiók létrehozása után kiemelésre és egyéni jegyzetek hozzáfűzésére is van
lehetőség, a jegyzeteket PDF-be exportálhatjuk.

https://medone-education.thieme.com/

Thieme Teaching Assistant Anatomy
Elérhető egyetemi
segítségével.

hálózatról

vagy

proxy-szolgáltatás

Olyan web alapú prezentációs eszköz, amely több mint 2000
lenyűgöző illusztrációt és klinikai képet tartalmaz.
Óraanyagok rendszerezett
összefésülve.

gyűjteménye

több

forrásból

Saját mapparendszerbe lehet gyűjteni az anyagokat, .jpeg
formátumban lehet exportálni.
Az online platform lehetővé teszi az oktatók számára, hogy
ezeket a képeket előadásaikhoz felhasználják, a hallgatóknak
pedig nagy segítséget nyújthat a tanulásban.

http://www.thiemeteachingassistant.com/Home/Collection/1

Visible Body
Egyetemi
hálózatról
és
proxy-szolgáltatás
segítségével
asztali
számítógépen, mobil eszközön, böngészőn keresztül érhető el angol és német
nyelven.
Interaktív metszetek, 3D modellek és animációk gyűjteménye.
Lehet régiók, szervrendszerek szerint keresni; minden struktúra kattintható,
forgatható, mozgatható és elrejthető.
A "hagyományos" atlasz mellett mozgás közben is megfigyelhetők az egyes
ízületek, követhető az izmok eredése, tapadása, beidegzése.
Egy általános és egy keringési rendszerre fókuszáló, háromdimenziós élettani
animációkból álló gyűjtemény is rendelkezésre áll.
Személyes fiók létrehozása után lehetőség van saját jegyzetek készítésére is.
Kvízek is segítik az ismeretek elsajátítását

Visible Body Human Anatomy Atlas

VB Muscle Premium Module
Skeleton Premium Module
Physiology

Animations

Premium

Module

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&PAGE=main&D=vbpp

Heart Circulatory Premium Module

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy
http://aclandanatomy.com/
A felület asztali számítógépen és mobil eszközön is használható egyetemi
hálózatról vagy proxy-szolgáltatás segítségével.
> 300 valódi videófelvételből felépített anatómia atlasz
Egy amerikai egyetemen kifejlesztett preparálási eljárással készített
részletgazdag makroszkopikus, mikroszkopikus, szövettani preparátumokkal,
valamint Robert D. Acland alapos, de könnyen érthető magyarázataival és azok
leirataival kiegészítve.
Testtájak, szervrendszerek, keresztmetszetek, érzékszervek, mozgó
izommodellek (izmok eredése, tapadása, vérellátása): ha rákattintunk egy
részre, ráfokuszál, e mentén lehet a továbbiakban forgatni.
Szószedet, fogalomtár, teszt modulja nagyon hasznos segítség a
felkészüléshez: a tesztnél adott helytelen válasz esetében a megfelelő videóhoz
vezet minket.

Boole-operátorok
AND
Mindkét elemnek szerepelnie kell; automatikus operátor, ha két szót beírunk, pl.
(postoperative care) = (postoperative AND care)
OR
Legalább az egyik elemnek szerepelnie kell.
AND NOT
Kizárja a következő elemet, pl.: orthodontics OR craniofacial research AND NOT oral
surgery

George Boole (1815–1864)

Idézőjelek
Oral microbiome: 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: oral AND microbiome)
„Oral microbiome”: a találatokban a két szó pontosan ilyen sorrendben szerepel egymás
mellett (pontos keresés)
„Oral micro*”: az eredményekben olyan találatok lesznek, ahol az „oral” szót egy „micro”-val
kezdődő szó követi közvetlenül (pl.: microbiota, microbe, microbial, microbleeds stb.)
Központozást figyelmen kívül hagyja (heart-attack = heartattack) és 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:
{heart attack}: a heart attack pontosan így szerepel
Helyettesítők:
*/%: általános helyettesítő, nulla vagy több karaktert helyettesíthet
{h*r*t}: eredményez heart, harvest, homograft, hypervalent
?: helyi helyettesítő, egy karaktert helyettesít

{heart?}: találatok között lesznek: heart, hearts, hearty stb.
A központozást figyelembe veszi (heart-attack =/= heartattack)
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 elől.
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.
orofacial PRE/3 pain
Ne használjunk egy keresésben W és PRE operátorokat, kivéve, ha használunk zárójeleket a kifejezések
elválasztásához, pl.
nanobiomaterials W/6 clinical PRE/0 pharmacology érvénytelen keresés
(nanobiomaterials W/6 clinical) AND (clinical PRE/0 pharmacology) érvényes keresés
Ne használjunk egyszerre OR operátort és egy W vagy PRE operátort egy keresésben, kivéve, ha használunk
zárójeleket a kifejezések elválasztásához, pl.

nasal OR facial W/3 surgery érvénytelen keresés

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

(nasal W/3 surgery) OR (facial W/3 surgery) érvényes keresés

E-help

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

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
•Bizonyítékokon alapuló orvoslás és klinikai kutatások speciális területei (az Általános
Orvostudományi Karral együttműködve)

A tudománymetria alapfogalmai
http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351
http://www.sciencemag.org/features/2017/02/new-tools-measuring-academic-performance
A tudománymetria kezdetei a múlt század 60-as éveire nyúlnak vissza.
1951 (1870) Shepard’s Citations
Eugene Eli Garfield (1925-2017): Institute for Scientific Information, Current Contents 1960, Science Citation Index 1964,
JIF 1965, JCR 1975

Tudományos fejlődés és aktivitás kvantitatív tanulmányozása és jellemzése
A tudomány történéseinek logikus módon történő vizsgálata; a kutatás hatékonyságának ösztönzése
Lehet elemezni kutatókat, kutatócsoportokat, tanszékeket, egyetemeket, országokat.
Kutató munkásságának követése (ha az orvos nem gyógyít, nem oktat, csak publikál)

Hasznos tudást ad: az akadémiai karrier is lehet egy másodlagos cél.
Oktatók általában ellenőrzésekkor találkoznak vele: bürokratikus és haszontalan fenyegető eszköznek tűnhet, de
lehet benne potenciál.
Döntéshozók arra is használhatják, hogy kit alkalmazzanak vagy kit küldjenek el.

A tudománymetria alapfogalmai
Előnyök:
Ugyanannyi munkabefektetéssel, egy sokkal hatékonyabb kutatást tesz lehetővé.
Egyre több online bibliometriai adatbázis van → könnyű elérhetőség
Pozitív korreláció a peer review-val

Korlátozások:
Az idézetek tudományos hatást, hasznosságot, visszhangot mérnek, nem pedig minőséget.
„A statisztikai adatok annyira jók, amennyire a az adatok, amelyekből származnak.”
Az eredmények függhetnek: milyen források vannak lefedve, paraméterek definíciója, adatok rögzítésének
pontossága
Nincs egyetlen szám, módszer vagy adatforrás a tudományos teljesítmény mérésére.
A hivatkozások változnak különböző tudományterületeken és időben.
A hivatkozások lefedettsége a forrásoktól függ.

Indikátorok / mérőszámok - folyóiratok
impakt faktor JIF:
Definíció: az adott folyóiratban a 2 megelőző évben megjelent cikkek átlaghivatkozása (évenként változó
érték)
11877 folyóirat, több mint 3300 kiadó, 81 ország,
236 tudományterület

Számítás:

IF (2016)= A/B
A= a 2014 és 2015 években megjelent cikkekre való hivatkozások száma
B= a 2014 és 2015 években megjelent hivatkozható cikkek száma

„folyóirat”= a Web of Science által indexelt folyóiratok
Hiteles értékek: Web

of Science Incites Journal Citation Reports

Használat: a folyóirat megítélése, értéke, befolyása egy adott szakterületen belül
Kutató: hol közölni? (multidiszciplináris folyóiratok)
Könyvtáros: mit vásárolni?
Kiadó: piackutatás, trendek => új folyóirat
PhD-fokozat megszerzéséhez el kell érni a … összesített IF értéket
Kutatási támogatások odaítélése: helytelen

Kinevezések, álláspályázatok: helytelen
Magyarországon még sok helyen használják személyi értékelésre.

Indikátorok / mérőszámok - folyóiratok
Problémák az impakt faktorral:
A folyóiratban lehet sok nem hivatkozott cikk, míg néhány közülük sokat hivatkozott (Pareto-elv:
hivatkozások 80%-a a cikkek 20%-ból származik), pl. Nature IF 2004: hivatkozások 90%-t a cikkek 25%-a
adta.
„Csak” ISI (Internation Scientific Indexing) folyóiratok és főleg angol nyelvűek
Nem hivatkozható tételek nincsenek a nevezőben, ugyanakkor előfordulhat hivatkozás rájuk pl. editorial
(számláló).

Önhivatkozások nem a befolyást (impact) mutatják sokszor (Garfield: nem lényeges az IF értékre való
befolyásuk).
A review folyóiratok IF értéke mindig kiemelkedik.
„Manipulálás” a szerkesztőségek által: sok saját hivatkozás (editorial board összetétele); több review cikk
közlése, hivatkozás halmozás- citation stacking
Nem megfelelő használat:
Nem alkalmas egyedi teljesítmények értékelésére.
Nem alkalmas szakterületek közötti értékelésre.

Indikátorok / mérőszámok - folyóiratok

Cite Score:

több mint 34100 folyóirat, több mint 5000 kiadó,
239 ország,
27 fő és 313 alterület
indulás: 2004

Különbég IF-hoz képest: Elsevier Scopus adatbázisán alapul; szélesebb időablak; nevezőben minden
dokumentum
CiteScore Tracker havonta frissül
CiteScore rank és percentile (pl. 98%: a folyóirat a tudományterületen lévő folyóiratok 98%-ánál jobb)

Előnyei: szabadon hozzáférhető, széleskörű (több kiadványnak van CiteScore értéke, mint impakt
faktora), átlátható, aktuális

Indikátorok / mérőszámok - folyóiratok

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

Indikátorok / mérőszámok - folyóiratok
SJR – SCImago Journal Rank:
Scopus alapján; algoritmussal számítva, 1996 óta
Az adott évben kapott súlyozott hivatkozások átlagos száma / az előző 3 évben publikált
dokumentumok száma
Hivatkozások száma és a hivatkozás minősége (honnan jött a hivatkozás?); a különböző tudomány- és
szakterületekhez tartozó folyóiratok összemérésére
A folyóiratuk SJR-értékük szakterületi kategórián belüli rangsora alapján négy, azonos méretű osztályba
sorolva jelennek meg; ún. kvartilis-besorolásban (Q1: legjobb 25%; Q2: 25–50%; Q3: 50–75%; Q4: 75–
100%)
Nyíltan hozzáférhető; a legnehezebben manipulálható mérőszám
SNIP – Source Normalized Impact per Paper:
Scopus alapján
Folyóirat egy cikkre eső hivatkozásainak száma / adott tudományterületen lévő átlagos hivatkozások
száma
Célja: különböző területek értékei is összehasonlíthatóak legyenek

Indikátorok / mérőszámok - cikkek
Miért fontos a normalizáció?

30

40

100

Jó vagy rossz érték?

0
0
A mutatókat kontextusba kell helyezni, hogy hasznosak és értelmezhetőek legyenek, pl. tudományterület,
folyóirat, stb.

Indikátorok / mérőszámok – cikkek (Web of
Science)
Az aktuális idézettségi szám átlag alatt vagy fölött?
CNCI: A cikk mennyire sikeres adott tudományterületen
belül.
JNCI: A cikk mennyire sikeres a folyóiratban a többi cikkhez
képest.
Top 10 percentilis: A legidézettebb 10 % cikk

Indikátorok / mérőszámok – cikkek (Scopus)
Hivatkozások száma, pl. összes, független, önhivatkozás
Field Weighted Citation Impact (FWCI):
Hivatkozások száma / területre jellemző átlagos hivatkozások száma
A cikk teljesítményét jelzi ugyanazon területen íródott más cikkekhez viszonyítva.

Citation Benchmarking:
18 hónapos időtartamban a hivatkozások összehasonlítása min. 500 azonos tudományterületről
származó, azonos dokumentum típusú, azonos időben publikált munkával.
Más cikkekkel való összehasonlítás (tudományterületek szerint külön számítva)
Mendeley:
Olvasottságra utal
A cikk hány Mendeley felhasználó könyvtárában szerepel

SJR

SJR

SJR

2020 novemberétől az SZTE Open Access
keret terhére A Journal Citation Reports és a
Scimago Journal Rank szerint is Q3-as
besorolású folyóiratokban való publikálást a
továbbiakban nem áll módunkban támogatni.
A Frontiers és az MDPI kiadóknál való
publikálást nem tudjuk fedezni a
továbbiakban. A két kiadó az anyagi
lehetőségeink nagy részét felemésztette a
2019-es és 2020-as években, miközben az itt
publikált cikkek Field-Weighted Citation
Impact-ja messze az elvárható alatt volt (0,50,6).
Szintén anyagi okokból, a lektorálási
szolgáltatásra csak olyan folyóiratba szánt
cikket fogadunk be, mely kiadvány szerepel a
Journal Citation Reports-ban és a Scimago
Journal Rank-ben. Ezen felül, a folyóirat nem
lehet MDPI, Frontiers vagy magyar kiadású.

Az ESI Total Citations Rank
az eltérő tudományterületi
besorolás (kevesebb
kategória) miatt nagy
mértékben eltérhet a JCR IF
Rank értékétől, emiatt nem
ez a mérvadó az OA
pályázat elbírálásnál.

Alternatív / Közösségi tudománymetria

https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2017.408
Új trend a tudományos világban, ami néhány éve kezdődött el.
Informális közeg
Hivatkozás: hosszú távú visszajelzés → ez őszintébb és gyorsabb

Nem kell másokra várni a kutatási eredmények publikálásához, meg lehet osztani őket.
Facebook, Mendeley, stb. felületeken meg lehet beszélni, hogy mit gondolnak egy cikkről a barátok,
kollégák.
Nehezen ellenőrizhetőek (pl. nem lehet kiszűrni, hogy egy kutató a saját cikkeire kattintson, és ezáltal
növelje a megtekintések számát)
Nem alakultak még ki stabil mérési módok.

PlumX és Altmetric

https://www.altmetric.com

https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/

Indikátorok / mérőszámok - szerzők
Publikációk száma (a nagyobb produktivitás nem mindig jelent nagyobb idézettséget)
Hirsch-index / h-index (Jorge E. Hirsch [1953-] 2005):

•

x-tengely: cikkek sorszáma, y-tengely: hivatkozások száma

•

h azon közlemények száma, melyekre való hivatkozások száma ≥ h

•

Egyes akadémiai osztályoknál rendszeresen nézik a h-indexet.

•

Az MTMT-ben számolt h-index értéke különböző, mint a Scopus-ban vagy Web of Science-ben megjelenő érték.

•

Eredetileg az egyéni kutatók jellemzésére irányult, de ma már bármilyen idézett publikációkkal rendelkező szereplőre
vonatkoztatják (intézmény, ország, folyóirat)

Egy kutatónak akkor 3 a h-indexe, ha van három olyan publikációja,
amelyet egyenként legalább háromszor idéztek. A többi közleményét,
akármennyi is van, ez a mérőszám nem veszi figyelembe. Mint ahogy azt
sem, hogy arra a három publikációra mennyi hivatkozás érkezett (lehet,
hogy mindegyikre csak három). Így ha valaki csak egyetlen, ám nagyon
sikeres cikket ír (akár sok száz idézéssel) a H-indexe akkor is 1 marad – és
annak is, akinek egyetlen publikációjára egyvalaki hivatkozott.

Web of Science; http://apps.webofknowledge.com
InCites; https://incites.thomsonreuters.com
A Clarivate Analytics előfizetett tudománymetriai
analizáló felülete. Regisztráció után személyes profil
hozható létre, ahol a számtalan adatelemzésünk
elmenthető
Tréningek: https://clarivate.savoinspire.com/hungary/

SciVal; www.scival.com
Kutatási intelligencia, amelynek alapját a Scopus adatai
adják.
Kutatás-irányítási és -menedzsment folyamatokat
segíti; egyik fő feladata a vezetői stratégiai döntések
meghatározásának elősegítése.
A felhasználók döntően három célból használják:
Technikai
segítségként
a
Scopus-profilok
karbantartására.
Teljesítmény
értékelésére,
ellenőrzésére,
jelentéskészítéshez (lehet belső: intézményi vagy külső:
pl. EMMI), kiválósági profil létrehozására (pl. egy
kutatóintézet
promóciójához,
egyetemről
kikerült
szakemberek odavonzására).
Tervezésre, stratégiaalkotásra (melyik kutatót vegyük fel,
hogy egy kutatócsoport jobban működjön, át kell-e
szervezni valamelyik kutatócsoportot, stb.).

Bibliográfia, tudománymetria

Dimensions; https://app.dimensions.ai/
Egy feltörekvőben lévő, szemantikus webre épülő adatbázis.
A Digital Science 2018-ban indult adatbázisa többek között a
Crossref és a Readcube adatai segítségével indexel közel 100
millió folyóiratcikket: ha egy cikk rendelkezik DOI azonosítóval,
úgy a Dimensions-ben jó eséllyel elérhetők annak bibliográfiai
és idézettségi adatai, illetve további mutatók. A Dimensions-ben
szereplő cikkek közül közel 20 millió rendelkezik OA
változattal, amely közvetlenül elérhető az adatbázisból.
Az adatbázis bibliográfiai modulja mindenki számára
hozzáférhető. A további tudományelemzési, szabadalmi, klinikai
vizsgálati, pályázati támogatási modulok használata intézményi
előfizetéshez kötött.

Predátor folyóiratok
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5353955/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487745/
Spam e-mailek, önmagukat komoly kiadóként feltüntetve

A címzett valamely korábbi közleményének elragadtatott méltatása
Tanulmány, disszertáció, más mű közlési díjának beszedése
Szellemi termék elküldése
Kiadói szerződés: apró betűs részekben lemondás szerzői jogról

https://www.nature.com/news/illegitimatejournals-scam-even-senior-scientists-1.22556
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y
https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/loi/14631326

https://www.yumedtext.com/journal/9

Predátor folyóiratok
• Amik feltűnőek lehetnek:
 Folyóirat címe hasonlít egy már létező folyóiratéra.

https://www.sciencemag.org/news/2017/05/australian-dog-serves-editorial-boards-seven-medical-journals
https://www.sciencealert.com/a-neuroscientist-just-tricked-4-journals-into-accepting-a-fake-paper-on-midi-chlorians

 Helyesírási és nyelvtani hibák, alacsony felbontású képek, nagyobb cégekre hasonlító logók a honlapon; inkább a
https://predatory-publishing.com/home/

szerzőkre és nem az olvasókra koncentrálnak.

 Nem hivatalos e-mail címre kell elküldeni a kéziratot (pl. gmail-es, yahoo-s címre), nem pedig egy külön rendszer
segítségével.

 Nincs leírás a honlapon a bírálói folyamatról, a publikációs etikáról.

http://szerzoknek.ek.szte.hu/a-predator-tudomanyos-folyoiratok-eskiadok-azonositasanak-modszerei/

 Nincsenek plagizálásról, cikkek visszavonásáról szóló irányelveik.
 Hamis metrikák (pl. Index Copernicus Value)
 Google Scholar által van indexálva.
 Szerkesztőségi tagok folyóiratnál való affiliációja nem igazolt.
 Alacsony közlési díj (átlagosan 100$ az 1800$-hoz képest)

http://szerzoknek.ek.szte.hu/13-kriterium-a-predator-folyoiratokfelismeresehez/
https://publicationethics.org/predatory-publishing-discussiondocument

• Beall lista a predátor folyóiratokról és kiadókról: https://beallslist.weebly.com/
•

https://predatoryjournals.com/

https://beallslist.net/

https://www.researchgate.net/post/List_of_Predatory_Journals_2019

• nem predátor, lektorált, tiszta Open Access folyóiratok listája: https://doaj.org/
• gyanús megkeresés esetén forduljanak hozzánk a szerzoknek@ek.szte.hu e-mail címen

Open Access
• Open Access: A kutatási eredmények (adatok és közlemények) bárki számára nyilvános elérhetőségét
biztosító kommunikációs modell.

• Kereskedelmi kiadók nem favorizálták → magas publikációs költségeket szerettek volna felszámítani → a
kutatók feltették cikkeiket a ResearchGate, Facebook, stb. oldalakra.

• Budapest Open Access Initiative, 2001. december
• Új ismeretek széleskörű és azonnali nyilvánossága
Tudomány:
ismétlődések kizárása
újrahasznosítás: újabb kutatási eredmények
multidiszciplinaritás: adatok, kutatások összehangolása
Társadalom (finanszírozó):
mire költötték a pénzt, mi lett az eredménye, haszna
gazdaságosabb és felgyorsuló kutatás
szolidaritás (fejlődő nemzetek, szegényebb intézmények)
Intézmény és szerző:
a teljesítmény és annak hatása látható és növekszik
együttműködések
megőrzés

Open Access
Az Open Access (OA) nyílt hozzáférés. A kutatási eredmények (adatok és közlemények) bárki számára
nyilvános elérhetőségét biztosító kommunikációs modell.

• Arany OA
 nem az olvasó, hanem a szerző fizet a kiadónak a publikálásért (APC); az olvasóknak
ingyenes a hozzáférés a cikkhez

 kb. 3000 folyóirat (10 %)
 EU-s irányelv: 2020-ra minden támogatott kutatásból megjelent cikk legyen OA
 Tisztán nyílt hozzáférésű folyóiratban való közlés, mely során a nyílt hozzáférés a folyóirat
felületén valósul meg

• Zöld OA
 cikkek (vagy kéziratok) megosztása a kiadói jogok figyelembevételével, a repozitáló
szerzőnek mindig a kiadójával kötött szerződés alapján kell, lehet csak eljárni

 a közölt cikk szerzői archiválása intézményi vagy szakterületi repozitóriumban (EDS-be,
Google-be integrálva)

 Ritkán engedélyezik a kiadói változat/PDF archiválását, azonban a postprint illetve preprint
verziót nagyon sok esetben. A kiadók archiválással kapcsolatos politikájáról érdemes minden
esetben tájékozódni. → SHERPA/RoMEO

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=hu
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/definitions.php?la=hu

Open Access
• Bronz OA
 a cikk végleges változatának ingyenesen elérhető változata a kiadó honlapján
 a szerzői joggal levédett cikkek szabadon olvasható változata és szabadon olvasható változatok, ahol a
liszenszinformációk nem azonosíthatók.

• Tiszta OA
 olyan folyóirat, melyben minden cikk bárki számára nyilvánosan elérhető
• Platina/Gyémánt OA
 azok a folyóiratok, melyek a szerző számára ingyenesen biztosítják a folyóiratcikkek OA megjelenését
• Hibrid OA
 olyan folyóirat, melyben a cikkek egy része érhető el nyíltan, a többi csak előfizetés révén
 kétszeres pénzbeszedés: az előfizetéses folyóiratban fizetés ellenében lehet a cikket OA közölni
 nyílt hozzáférésűek lehetnek, mert a szerző megfizette az OA hozzáférést a finanszírozó szervezet
kérésére

• Read and Publish
 olyan szerződésforma, mely egyben kezeli a közlésért és a hozzáférésért fizetendő díjakat, és ezzel
adott intézménynek a kvótában meghatározott mennyiségű OA közlési díja ingyenes lesz

Tükör folyóiratok – Mirror Journals
A PlanS* kapcsán két évvel ezelőtt indult az úgynevezett tükör
folyóiratok pályafutása, mostanra szép számmal találkozhatunk
velük. Mik is ezek?
A kiadó egy már “befutott” hibrid (előfizetéses) folyóirattal azonos
címmel indít egy GOLD, nyílt hozzáférésű folyóiratot, elvileg
ugyanazzal a szerkesztőgárdával, cél megjelöléssel, területtel és
lektorálási procedúrával. A címben mindössze egy “X” utótag
jelzi, hogy nem az eredeti folyóiratról van szó.
Viszont más lesz a tükör folyóirat ISSN-je, vagyis nem fogja
“örökölni” a szülőlap Q-rankjét és Impact Factorát. Ezek új
folyóiratok lesznek, melyeknek ugyanúgy végig kell járniuk a Web
of Science-be vezető utat, mint a normál lapoknak.
A szerzőket könnyedén megtévesztheti a címazonosság!
http://szerzoknek.ek.szte.hu/tukor-folyoiratok-mirror-journals/
https://instantscience.hu/2020/02/28/tukrom-tukrom-mondd-meg-nekem/
https://instantscience.hu/2019/08/28/plan-s-a-tudomanyos-kulturavaltas-elindult/
*A Science Europe kezdeményezése, amely támogatja és alapértelmezettnek tartja a nyílt hozzáférést. 2018. szeptember 4-én
jelent meg 10 pontjával a kezdeményezés, amiben nagyon találóan az “S” betű a “Sokk”-ot jelenti. A terv sokkolta a tudományos
társadalmat és még az open access közösséget is megosztotta.
A terv megköveteli a teljes és azonnali nyílt hozzáférést, amely repozitóriumokban és folyóiratokban egyaránt megvalósulhat 2021.
január 1-től.

Elsevier kiadó által elindított egészségtudománnyal kapcsolatos tükör folyóiratok listája:
Atherosclerosis: X
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology: X
Contraception: X
Cytokine: X
Diabetes & Metabolism: X
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology: X
Food Chemistry: X
Gene: X
International Journal of Pharmaceutics: X
Journal of Biomedical Informatics: X
Journal of Biotechnology: X
Journal of Dentistry: X
Journal of Structural Biology: X
Nutrition: X
Respiratory Medicine: X
Sleep Medicine: X
The Journal of Pediatrics: X
Toxicon: X
Vaccine: X
Veterinary Parasitology: X
World Neurosurgery: X

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

357 tag :(

https://www.facebook.com/groups/1624365324491839/

Találatok szűkítése – gyakorlati példák
1.
„ A fogpótlástan területén végzek irodalomkutatást, és különösen a kivehető részleges fogsorok
érdekelnek. Egy kollégám mesélte, hogy olvasott egy érdekes cikket a Journal of Prosthetic Dentistry-ben.
Szeretném elolvasni, de nincs teljes hozzáférésem, ezért csak az Open Access cikkeket szeretném
elolvasni.”
„removable partial dentures”
Journal of Prosthetic Dentistry

Open Access

2.
„ Cikkeket szeretnék olvasni a biofotonika bőrgyógyászati alkalmazásáról. Érdekelnek a sebészethez is
kapcsolódó cikkek. Szeretnék rendszeres értesítéseket kapni a terület legfrissebb megjelenő cikkeiről.”
Advanced search:
(„biophotonics” w/5 „dermatology”) AND („surgery”)
Journals
2015 to Present
Set alert / Creat alert

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

Találatok szűkítése – gyakorlati példák

3. „Egy kollégám azt olvasta, hogy már használtak fogbél őssejteket mandibula csont regenerációra. Megkért,
hogy végezzek irodalomkutatást a témában.”
Advanced search:
(„dental pulp stem cells”) pre/3 („mandib*”)

4.
„Az akondroplázia ortopédiai vonatkozásairól szeretnék cikkeket találni, de a betegség genetikájával
foglalkozó cikkek nem érdekelnek.”
Advanced search:
(„achondroplasia”) w/15 („orthoped*”) AND NOT („genetic*”)
Journals

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

Találatok szűkítése – gyakorlati példák
5. „Át szeretném tekinteni a vakbélgyulladás legújabb irodalmát.”
appendicitis
the past 1 year only
review articles only

6. „Meg szeretném tekinteni Michael W. Young profilját, aki 2017-ben elnyerte az orvosi Nobel-díjat. Érdekel,
hogy azóta milyen irányt vett a kutatása.”
Author: Michael W. Young
Publication years - Exclude / Refine; Document & citation trends, Analyze author output; Results by Year

7. „Olyan cikkeket keresek, amelyek a gyermekkori elhízás és a fogszuvasodás kapcsolatát tárgyalják.”
Advanced search
ABS („childhood” W/3 „obesity”) AND ALL („dental caries”)
vagy: („obesity”) AND ALL („dental caries”) + AGE szűrők

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

Köszönöm a figyelmet!

