
 

Könyvtárismeret fogorvostan-hallgatóknak 

 Hírfórum 
 A Könyvtárismeret fogorvostan-hallgatóknak című kurzus célja, hogy a 

hallgatók hatékonyan és jól használják a számukra elérhető 
információforrásokat a könyvtárban és elektronikusan is, valamint, hogy 
megismerjék a könyvtárhasználat praktikus és hatékony módszereit, a 
számukra kialakított és kínált lehetőségeket, egészen a tanulói terek 
használatától a szakirodalom gyors eléréséig, ideértve a könyvtárközi 
szolgáltatás ismertetését és a szakadatbázisok bemutatását is. Ezeket az 
ismereteket a kurzus a Fogorvostudományi Kar hallgatóinak speciális igényeit 
figyelembe véve mutatja be. 

A kurzus célja: 

 fejleszteni a hallgatók információkeresési és információ-felhasználási 
kompetenciáit, 

 elősegíteni a felsőoktatásban való bennmaradás valószínűségét, 
 emelni a felsőoktatásban létrejövő szakdolgozatok, diplomamunkák 

színvonalát, 
 fejleszteni a személyes információszerzés kompetenciáját, valamint 
 segíteni a hallgatókat a munkaerő-piac új igényeinek való 

megfelelésben. 
 A tananyag az EFOP - 3.4.3-16-2016-00021 pályázat keretén belül valósul meg. 

1. hét 

Általános információk a DEENK-ről, dokumentumtípusok, dokumentumok azonosítása 

A könyvtár felépítése, gyűjteményei 
A könyvtár hivatalos neve Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. 
Rövidítése DEENK. 

Mitől egyetemi könyvtár? 

A könyvtár gyűjteményével az egyetem hallgatóinak és oktatóinak munkáját segíti. 

Mitől nemzeti könyvtár? 

Feladata a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozása, 
megőrzése és hozzáférhetővé tétele a kéziratos kódexektől a 
nyomtatott dokumentumokon keresztül az elektronikus kiadványokig. A kötelespéldány 
rendszer lehetővé teszi a könyvtár számára, hogy rendelkezésére álljon a magyar 



kiadványok legteljesebb gyűjteménye. A kiadókat utasítás kötelezi arra, hogy a 
megjelentetett műveikből ingyenes példányt bocsássanak a nemzeti könyvtár 
rendelkezésére. 

Mi a különbség nemzeti és nemzeti gyűjtőkörű könyvtár között? 

A nemzeti könyvtáraknak archiválási és szolgáltatási, míg a nemzeti gyűjtőkörű 
könyvtáraknak csak szolgáltatási kötelezettsége van. 

Könyvtárak, szolgáltatási pontok, egységek 

A DEENK 9 szolgáltatási pontból áll: 

Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár (BTEK) 4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1. 

 

Az Egyetem Főépületében helyezkedik el, a mintegy 6.500 m² alapterületű, kifejezetten 
könyvtári célra tervezett épületrészben. 
A DEENK legrégebbi könyvtári egysége 
Elsősorban a Bölcsészettudományi és Természettudományi Kar szakirodalmi igényeit 
elégíti ki a karok intézeti könyvtáraival együtt. 
Az állomány kisebb része található szabadpolcon, nagyobb része pedig zárt raktárban 
található, és a Könyvtár katalógusán keresztül kereshető, kikérhető. 

Böszörményi úti Campus Könyvtára (BCK) 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 



 

A DEENK legrégebbi hagyományokkal rendelkező könyvtára a Böszörményi úti Campus 
"A" épületének két szintjén is rendelkezik helyiségekkel. A földszinten található a 
kölcsönző és az oktatóterem, melyhez az első emeleten tágas olvasóterem kapcsolódik. 

A BCK gyűjteménye a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 
Karon, valamint a Gazdaságtudományi Karon oktatott és kutatott tudományokhoz 
kapcsolódik. 

Élettudományi Könyvtár (ÉTK) 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 



 

Az Élettudományi Központ kisebbik épülete, a DEENK második legnagyobb könyvtára, 
melyet jellegzetes zöld betonkapuja tesz összetéveszthetetlenné. A négyszintes 
épületben kapott helyet a DEENK orvostudományi, biológiai, biofizikai, biokémiai és 
kémiai gyűjteménye. 

Kassai úti Campus Könyvtára (KCK) 4028 Debrecen, Kassai u. 26. 

 

Galériás kialakításával és barátságos belső tereivel kétségtelenül ez a DEENK 
leghangulatosabb könyvtára. A Kassai úti Campuson 2003-ban átadott TEOKJ épületének 
jellegzetes, henger alakú szárnyában található. 



Gyűjteményét az állam- és jogtudománnyal, informatikával, közgazdaságtannal, 
könyvtártudománnyal kapcsolatos könyvek, napi- és hetilapok, szakfolyóiratok alkotják. 
Itt kapott helyet a Kézirattár, a Debreceni Egyetem történetének fontos dokumentumait 
és tárgyi emlékeit őrző gyűjtemény is. 

A teljesen akadálymentesített épület kívülről és a TEOKJ épületéből közvetlenül is 
megközelíthető. 

Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Kórházi Könyvtár (KK) 4031 Debrecen, Bartók Béla 
út 2-26. 

1962-ben alakult, melynek az orvostudomány valamennyi szakterületét felölelő 
állománya jelenleg mintegy 20.000 kötet könyvet, folyóiratot foglal magába. Feladata 
szakirodalmi információk szolgáltatása elsősorban a fenntartó intézményben, valamint 
más egészségügyi, oktatási intézményben dolgozó orvosok, rezidensek, egészségügyi 
szakdolgozók, egyéb felsőfokú végzettségűek mindennapos munkájához, szakmai 
képzéséhez, továbbképzéséhez, tudományos tevékenységéhez. 

Műszaki Könyvtár (MK) 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4. 

 

A Műszaki Karon található. Nyilvános felsőoktatási műszaki szakkönyvtár: segíti a karon folyó oktató-, 
kutatómunkát és részt vesz a régió műszaki szakembereinek szakmai továbbképzésében. 

A gyűjtőkör főbb területei: építész- és építőmérnöki, településmérnöki gépész- és épületgépész-
mérnöki, vegyészmérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki tudományok, műszaki menedzseri, 
műszaki informatikai, minőségbiztosítási ismeretek; valamint a határterületek alapművei is 
megtalálhatók. 



 

Pedagógiai Könyvtár (PK) 4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9. 

 

A DEENK egyetlen könyvtára, mely nem Debrecenben található. A Gyermeknevelési és 
Gyógypedagógiai Kar központi épületének földszintjén kialakított könyvtár gyűjteménye a Kar 
oktatási-kutatási igényeit szolgálja, de a gazdag szép- és ifjúsági irodalom is megtalálható itt. 

 

Zeneművészeti Könyvtár (ZK) 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82. 

 



 

A DEENK egy kisebb könyvtára, mely a Zeneművészeti Kar épületének földszintjén 
található. Az egy helyiségből álló ZK szolgáltatásai és gyűjteménye a karon folyó képzés 
igényeinek megfelelően szerveződik. A zenei témájú szép- és szakirodalom, valamint 
kották, hanglemezek, kazetták és CD-k mellett számos zeneszerző összkiadásának 
gyűjteménye is megtalálható itt. 

A DEENK egységeihez tartozik még a Médiatár, amely az Élettudományi Könyvtár 
földszintjén található, illetve az Egyetemi Kiadó, amely a Főépület alagsorában üzemel. 

Szolnok Campus Könyvtára 2019-ben csatlakozott a DEENK-hez. A könyvtár az egyetem 
karain folyó oktatási, tanulmányi és kutatási munkát hivatott segíteni. 1040 m2-en várja 
olvasóit. Dokumentumállománya gazdasági szakkönyveket, főiskolai/egyetemi 
jegyzeteket, szépirodalmi műveket, magyar nyelvű szakfolyóiratokat, napi- és hetilapokat 
tartalmaz. Könyvállománya meghaladja a 75 ezer dokumentumot. 

Egészségtudományi Könyvtár. Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. 

 



Az Egészségügyi Kar már  2000-ben a Debreceni Egyetem önálló karává vált, 
az Egészségtudományi Könyvtár 2021. január 1-én csatlakozott a DEENK-hez.  

Kétszintes könyvtár állományát több mint 22.000 könyv és bekötött folyóirat, valamint 
9950 szakdolgozat alkotja.  

 A könyvtár gyűjtőköre a kari alapszakok szakirodalmi igényének megfelelően van 
meghatározva. Téma szerint a következő tudományterületek irodalmát gyűjti: 

 orvos- és egészségtudomány 
 pszichológia 
 informatika 
 számítástechnika 
 szociológia 
 szociális ellátás 
 jog 
 szépirodalom 

A könyvtár szolgáltatásai 
A könyvtár honlapja 

https://youtu.be/W135r1UTsHY 

Beiratkozás 

Beiratkozáshoz nyissa meg az online regisztrációs felületet a DEENK honlapján. A tagság 
váltása ingyenes, érvényessége a következő tanév szeptember 15-ig tart. 

 

eltétele, hogy rendelkezzen: 

• érvényes egyetemi jogviszonnyal 



• egyetemi kártyával (UniPass vagy DEKa). Az egyetemi kártyáról bővebben... 

A könyvtár tereit és a szabadpolcokon található könyveket beiratkozás nélkül is 
használhatja helyben. 

Olvasójegye az egyetemi kártya lesz.. A kölcsönzéshez és más szolgáltatásokhoz minden 
esetben szükség van a kártyára. Olvasói profiljában bármikor megtekintheti és 
módosíthatja személyes adatait, ellenőrizheti könyveit, meghosszabbíthatja lejáró 
kölcsönzéseit. A profilba a honlap „Bejelentkezés” gomjára kattintva léphet be 
olvasójegye számával és egyedi jelszavával. Az alapértelmezett jelszó az Ön születési 
dátuma HHNN formában (pl. május 2. – 0502). 

Kölcsönzés 

A könyveket csak abból a könyvtárból kölcsönözheti, ahol azok lelőhelye van. 
Kölcsönözni a kölcsönzőpultoknál vagy az önkiszolgáló kölcsönzőtermináloknál tud. 

 

A hallgatók könyvtáranként max. 12 db, az oktatók, doktoranduszok és dolgozók max. 20 
db könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő egységesen 30 nap. Hosszabbítani az 
olvasói profilban, valamint személyesen, e-mailben és telefonon is lehet maximum 5 
alkalommal. Az ötödik alkalom után a dokumentumot vissza kell vinni a könyvtárba. Ha a 
könyvet a lejárat napját követő 3 napon belül visszahozza, vagy a határidőt 
meghosszabbítja, nem számítunk fel késedelmi díjat. A türelmi idő lejárta után azonban 
az eredeti lejárat időpontjától számított késedelmi díjat kell fizetnie. A késedelmi díj 50 
Ft/nap könyvenként. A könyveket mindig abba a könyvtárba kell visszavinni, ahonnan 



kikölcsönözte azokat. A könyveket a kölcsönzőpultnál, vagy (ha van) a könyvbedobó 
szekrényekbe adhatja le. 

Ha a keresett könyvet már kikölcsönözték, előjegyzést kérhet rá. Az előjegyzés díjtalan és 
egyszerre max. 5 könyvre kérhető. Amennyiben a könyv nincs meg a DEENK-
ben, könyvtárközi kölcsönzéssel átkérheti más magyarországi vagy külföldi könyvtárból. 

A helyben használható könyveket is elviheti egy éjszakára. Az ilyen könyvek zárás előtt 
egy órával kölcsönözhetők, s nyitás után egy órával kell visszaérkezniük a könyvtárba. A 
késedelmi díj 500 Ft/óra. Amennyiben a késedelem meghaladja az egy napot, 6 hónapig 
nem veheti igénybe a szolgáltatást. 

Amennyiben a kölcsönözni kívánt könyv a raktárban van, raktári kérést kell indítania. Ezt 
megteheti személyesen a pultoknál vagy a könyv adatainál, a „felkérem a raktárból” 
gombra kattintva. A kiszolgálási idő könyvtáranként változó. A kérés teljesülését olvasói 
profiljában ellenőrizheti. 

 

Egyéb szolgáltatások 

A könyvtári adatbázisok otthonról is elérhetőek. 

A könyvtári számítógépeket csak regisztrált olvasók használhatják. Belépni a NEPTUN 
rendszerhez használt felhasználó nevével és jelszavával tud. A gépeken Linux (Ubuntu) 
operációs rendszer fut. 



Minden könyvtárunkban elérhető az EDUROAM wifi-hálózat. 

Több könyvtárunkban szabadon használható fülhallgatókat, számítógépes egér és LAN 
kábelt talál az olvasószolgálati pultoknál. Az eszközök csak helyben használhatók, 
kölcsönözni nem lehet őket. 

Nyomtatni, fénymásolni és szkennelni önállóan a kihelyezett MFP-ken (multifunkciós 
másoló gépeken) tud. Az MFP-ket az olvasójegyével használhatja. A díj a kártyán 
elhelyezett keretösszegből vonódik le. Nyomtatási keretét az olvasószolgálati pultoknál 
töltheti fel. A díjszabást és a gépek használatát kihelyezett tájékoztatók mutatják. Az 
MFP-ken színes és fekete-fehér másolatokat készíthet A/3-as méretig, egy- vagy 
kétoldalas formában. A könyvtári számítógépekről történő nyomtatáshoz 
a dokumentumot a PrintAnywhere nevű nyomtatóra küldje el, majd azt bármelyik MFP-n 
kinyomtathatja. Szkennelni max. A/3-as méretig, 600*600 dpi felbontásig leht pdf, tiff 
vagy jpg formátumban. A szkennelt dokumentum az e-mail címére érkezik. A szkennelés 
maximális mérete 10MB. A könyvtár három fénymásoló üzletet üzemeltet, melyek az 
egyetem Főépületében (a büfével szemben), a BTEKben és a BCK-n találhatók. A 
fénymásoló üzletek szolgáltatásai könyvtári tagság nélkül is igénybe vehetők. 

Az Élettudományi Könyvtárban és a Kassai úti Campus Könyvtárában ruhatár és 
csomagmegőrző szekrények is rendelkezésre állnak. A ruhatár használata díjmentes. 

Általános tudnivalók a könyvtárról - letölthető változat 
Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra: hosszutaj_a4_2018.pdf. 

Az Élettudományi Könyvtárról bővebben 
A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatói az Élettudományi 
Könyvtárban találják meg a tanulmányaikhoz hasznos dokumentumokat. 

Az Élettudományi Központ kisebbik épülete, a DEENK második legnagyobb könyvtára, 
melyet jellegzetes zöld betonkapuja tesz összetéveszthetetlenné. 
 
A négyszintes épületben kapott helyet a DEENK orvostudományi, biológiai, biofizikai, 
biokémiai és kémiai gyűjteménye. Itt található a Médiatár is, ami a zenei szakirodalom 
mellett kották, hanganyagok és filmek igazán sokszínű, különleges gyűjteményét kínálja. 
 
Az épület teljes mértékben akadálymentesített, földszintjén a Galéria kávézó várja 
vendégeit. 

A könyvtár felépítése: 

Szabadpolcos olvasói tér 

Földszint 



A bejárattal szemben található a ruhatár, amelyet az épületben kötelező használni. 
Kulcsos szekrény használatára is van lehetőség. A könyvtár kapuja mellett könyvbedobó 
szekrény van, a visszahozott könyvek részére. A földszinten a Médiatár, a kölcsönző pult, 
és egy önkiszolgáló fénymásoló gép foglal helyet. 

 

1. emelet 

Ezen a szinten találják meg az olvasók a tankönyveket, a szakkönyveket, a referensz 
állomány egy részét és a jegyzeteket. Tanulóhelyek, önkiszolgáló kölcsönző gép és 
tájékoztató pult foglal helyet az 1. emeleten. A könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásunk is 
itt vehető igénybe az 1.012-es irodában. Ezen az emeleten találják meg a hallgatók a 
könyvtár oktatótermét is. 

 

2. emelet 

A 2. emeleten a magyar és külföldi kurrens folyóiratok, a referensz gyűjtemény másik 
része és a betegtájékoztatásról szóló könyvek foglalnak helyet. Tanulóhelyek és 
Orvostörténeti gyűjtemény találhatók itt. 



 

3. emelet 

A 3. emelet a könyvtár legcsendesebb szintje, itt az olvasói számítógépek és tanulóhelyek 
használatát biztosítja a könyvtár. 

 

Raktár 

A könyvtár két pinceszinttel is rendelkezik, amelyek az olvasók elől el vannak zárva. A -1. és -2. 
szinteken tömörraktár található, ahol a könyvtár nem szabadpolcos állománya foglal helyet. 
Ezekhez a könyvekhez raktári kéréssel juthatnak hozzá a felhasználók. 

Az Élettudományi Könyvtár nyitvatartási rendje: 

 Szorgalmi időszakban: hétfőtől péntekig: 8-20 ; szombat: 9-14 

 Vizsgaidőszakban: hétfőtől péntekig: 8-24 ; szombat: 9-24 ; vasárnap: 10-20 

Az Élettudományi Könyvtárban az orvostanhallgatók megtalálhatják a kötelező olvasmányok 
jegyzékét nyomtatott formában az 1. emeleti kölcsönző pultban, illetve online is letölthető pdf 
formátumban. 

Az információ csoportosítása 
Információhordozók csoportosítása 
Az információkat mindig valamilyen kategóriába soroljuk, amit az ésszerűség mellett az is 
indokol, hogy így könnyebben tudjuk kiválasztani az aktuális igényeinknek megfelelő 
információforrásokat. Az információ-kategóriákat több ismérv alapján is felállíthatjuk.  

1. Fizikai megjelenés alapján  
o nyomtatott 
o digitális   



o audio-vizuális 
o multimédia 
o mikroformátum 
o emberi kommunikáció 

2. Tartalom jellege, minősége szerint 
o Elsődleges. Első kézből való információ, (szöveg, kép, beszéd, stb.), 

melyet még nem elemeztek, interpretáltak, kommentáltak, 
szerkesztettek. Tudományos értelemben azokat az információkat 
soroljuk ide, melyek első ízben számolnak be az új tudományos 
eredményekről. Olyan dokumentumok tartoznak ide, mint a kutatási 
jelentések, szabadalmi leírások, disszertációk, 
konferenciaelőadások, levéltári források stb. 

o Másodlagos. Olyan információk, melyek a már ismert (elsődleges) 
információkat dolgozzák fel: bizonyos értelmezési keretbe helyezik, 
analizálják, stb. Ilyenek a könyvek többsége, folyóiratcikkek,  stb. 

o Harmadlagos. Az előzőek információtartalma alapján összeállított 
elemző, értékelő, összefoglaló szemlék, tanulmányok, kronológiák, 
lexikonok, enciklopédiák stb. 
 

3. A célközönség alapján 
o Népszerűsítő: A szélesebb közönség informálását és szórakoztatását 

szolgálják elsősorban 
o Tudományos: Elsősorban a tudományos eredmények információk 

továbbadását célozzák a tudományos közösség körében  
o Üzleti: A fenti kategóriák egyfajta elegye, mely a piaci és üzleti 

információáramlást szolgálja 
4. Megjelenés gyakorisága alapján 

o egyszeri alkalommal megjelenő (pl. könyvek) 
o rendszeresen (periodikusan) megjelenő (pl. folyóiratok, napilapok) 

5. Publicitás alapján 
o publikált 
o nem publikált (a szürke irodalom elemei: szakdolgozatok, disszertációk 

stb.) 

Könyvek azonosítása 
Minden könyvnek meg kell felelnie bizonyos formai kötöttségeknek. A műre vonatkozó 
legfontosabb adatokat minden könyvben - az elektronikusban is - fel kell tüntetni (ezeket a 
címoldalon, vagy a belső címlapon találjuk meg): 

 Szerző(k) teljes neve 
 cím 
 a létrehozásában résztvevő közreműködők (pl. illusztrátor, fordító stb.) 
 nem első kiadás esetén e kiadás száma, minősége (pl. Harmadik javított kiadás; 

Változatlan utánnyomás) 
 kiadó(k) neve(i) 



a megjelenés helye(i) és a kiadás éve 

 

ISBN - International Standard Book Number 
A könyvek azonosítására a 1970-es évek óta Magyarországon is egy nemzetközi 
szabvány által meghatározott számot használnak, amit ISBN számnak (International 
Standard Book Number) nevezünk. Magyarország országkódja a 963. 

Folyóiratok azonosítása 
Időszaki kiadványoknak azokat a dokumentumokat nevezzük, melyek a könyvekkel 
ellentétben nem előre meghatározott terjedelemben és időszakban, hanem többé-
kevésbé rendszeres időközönként és folytatólagosan (periodikusan - innen a név: 
periodikum) jelentetnek meg. A megjelenésnek ez a módja lehetővé teszi a legfrissebb 
információk folytatólagos közlését. 

A tudományos folyóiratok 
A különböző tudományos szakterületek kutatói, elsősorban tudományos 
folyóiratokban publikálnak, ezért a tudományos igényű információkutatás egyik 
legfontosabb dokumentumbázisát ezek a kiadványok jelentik. 

A tudományos folyóiratok általában egy tudományterületre (pl. természettudomány, 
orvostudomány stb.) vagy egy-egy részterületre koncentrálnak. Előnyük a könyvekkel 
szemben abban rejlik, hogy gyakori megjelenésüknek köszönhetően képesek a 
legfrissebb információkat közzétenni. A cikkek  terjedelme (5-10 old.) lehetővé teszi 
részterületek, partikuláris eredmények folyamatos közlését is. 

Néhány példa a folyóiratokra és az általuk lefedett területekre: 



 Gyógyszerészi szemle - A magyar gyógyszerészet független, gazdasági és 
kulturális szaklapja 

 Orvosi hetilap - általános orvostudomány 
 Gyógyszerészettörténet - 750 éves szakma és annak művelői 
 Fizioterápia - egészségtudomány, gyógytorna 
 FONS - történelem, segédtudományok, forrásközlés 

A folyóiratokba kerülő cikkek megjelenés előtt szakmai lektorálási folyamaton (peer-
review)  mennek keresztül. 

  
A folyóirat azonosítása 
Ahhoz, hogy egy folyóiratra vagy egy folyóiratban keresni tudjunk, alapvető a folyóirat 
pontos beazonosítása. 

A folyóiratok részegységei a füzetek, számok (issue) meghatározott időközönként 
jelennek meg. Ezeket kötetekbe (volume) rendezve adják ki, kötetenként meghatározott 
számban. Évente egy, vagy több kötet is megjelenhet. A magyar folyóiratok (és 
magazinok) esetében jellemzőbb, hogy évente egy kötetbe rendezik a kiadott füzeteket 
(ez esetben beszélünk évfolyamról), a külföldieknél viszont gyakoribb, hogy évente több 
kötetet jelentetnek meg. A tudományos folyóiratok a füzetek oldalszámozását nem 
füzetenként, hanem kötetenként kezdik újra. 

 

A beazonosításhoz szükséges adatokat a folyóiratok füzetein (a borító, a gerincen és a 
címlapon) minden esetben feltüntetik.  

Ezek a következők: 

 Cím (a folyóirat teljes címe) 
 Év (az aktuális év) 
 Kötet/volume (a folyóirat első megjelenésétől számítva folyamatosan növekvő) 



 Füzetszám (A füzetszámozás legtöbbször kötetenként újra kezdődik, de 
előfordul, hogy a füzetek számozása is folyamatos az első megjelenéstől. pl. 
Nature, Science) 

 Oldalszámok (a füzetben található kezdő és záró oldalszám) 

ISSN - International Standard Serial Number 
Az ISSN (International Standard Serial Number) az időszaki kiadványok nemzetközi 
azonosítója.  Az ISSN egy időszaki kiadványt azonosít mindaddig, amíg a kiadvány kulcscíme 

tartósan és lényegesen meg nem változik. 

Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy a folyóirattal kapcsolatos adataink pontosak, a 
következő adatbázisok nyújthatnak segítséget az egyértelműsítésben. 

Ulrich's Folyóirattár: Több mint 200 ország időszaki kiadványairól ad átfogó, megbízható 
információt. A bibliográfiai adatokon túl közli a kiadó és terjesztő címét, ill. az előfizetési 
árat. Igen sok kiadvány tartalomjegyzéke (TOC) is megtekinthető, a kiadói honlaphoz, 
vagy magához a periodikumhoz linkek vezetnek. A kiadók elérhetőségének, folyóiratok 
árainak, új címeknek, megszűnéseknek megbízható forrásai. Új szolgáltatásként hozzá 
lehet férni az ingyenesen elérhető tudományos folyóiratokhoz is.  

JournalSeek: A Genamics Journal Seek a legnagyobb Interneten elérhető folyóirat-
információs adatbázis. Jelenleg 94 964 címet tartalmaz. Az adatbázis tartalmazza az adott 
folyóirat rövid jellemzését, rövidített címét, honlapjának az elérhetőségét, tárgyszavait 
és ISSN számát.  

NLM folyóirat adatbázis: A Journals Database információt ad a PubMed és más 
NCBI adatbázisokban található folyóiratokról. Lehetőség van keresni a folyóirat teljes 
címére, a MEDLINE-ban használt rövidítésére, NLM azonosítójára, ISO rövidítésére 
vagy ISSN számára. 

Országos közös katalógus és könyvtárközi kölcsönzés (ODR): A magyarországi 
könyvtárakban található nyomtatott folyóiratok lelőhelyjegyzéke 1665-től, valamint a 
magyar folyóiratok lelőhelyjegyzéke 2005 évtől kezdődően. 

Folyóiratcikkek azonosítása 
Naponta ezrével jelennek meg a különböző folyóiratok, melyekben milliós nagyságrendű 
cikk található. A cikkek száma és hossza igen változó, nem ritka a több száz (néha ezer) 
oldalas folyóirat füzet. Amennyiben meg szeretnénk találni egyet a cikkek hatalmas 
tömegében, szükséges, hogy pontosan be tudjuk azonosítani, amit keresünk. 

Egy folyóiratcikket azonosító adatok (citáció) 

 a cikk szerzője 
 a cikk címe 
 a folyóirat neve, melyben a cikk megjelent 
 a megjelenés éve 



 a kötetszám 
 a füzetszám 
 az oldalszám, ahol a cikk kezdődik 

 

A folyóiratcikkeket azonosító bibliográfiai adatokat hivatkozásnak (citáció) nevezzük. 
Ezeket az adatokat speciálisan erre kialakított adatbázisokban (Pubmed, WOS, MOB stb.) 
találjuk meg.  
 

  

A DOI - Digital Object Identifier 
Az elektronikus formában történő publikálás lehetővé tette, hogy az egyes cikkek 
is egyedi azonosítószámot kapjanak (hasonlóan a könyveket azonosító ISBN-hez, vagy a 
folyóiratokat azonosító ISSN-hez)  

A DOI-szám (Digital Object Identifier) egy-egy folyóiratközleményt egyedileg azonosít, s 
keresés során használható a közlemény felkutatására. 

Önellenőrző teszt - 1. hét 
2. hét: 

Keresési típusok, könyvtári katalógusok, a DEENK katalógusa 

Amit az adatbázisokról tudni kell 

Az adatbázisok 
Az adatbázis azonos minőségű (jellemzőjű), többnyire strukturált adatok összessége, amelyet 
egy tárolására, lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas szoftver kezel.  



Az adatbázisokra érdemes úgy gondolni, mint egyfajta tartályra, amelyben külnönböző adatok 
(információk) vannak. 

Az adatbázis rekordokból épül fel. A rekordok mezőkből (field) állnak, ahol minden mezőnek neve 
és típusa van. Az azonos mezőtípusok adataiból tömbök képződnek, a tömbök elemeire 
indexekkel hivatkozhatunk. 

 

Az adatbázisok csak meghatározott típusú és mennyiségű információt tárolnak. A 
bennük tárolt információ jellege, tartalma és egyéb jellemzői alapján számos különböző 
típust különböztetünk meg: bibliográfiai, teljes szöveges, kép gyűjtemények, audio/video 
gyűjtemények stb. Röviden: azt, hogy milyen adatbázist használunk, elsősorban az 
dönti el, hogy milyen információra van szükségünk. Az adatbázisban tárolt információ 
jellegét (és ezzel együtt a felhasználás területeit) illetően az adatbázis  "súgó" -ja nyújt 
részletes információkat. 
A felesleges időveszteség elkerülése érdekében tehát mindenképpen célszerű a 
következőket tisztázni, mielőtt elkezdünk egy adatbázist használni: 
  



 Milyen dokumentumok vannak benne? 
Tudományos folyóiratok, magazinok, könyvek, könyv fejezetek, multimédia stb? 

 Milyen tudományterületet fed le? 
Egy tudományterületet (pl.történelem, orvostudomány) vagy többet (multidiszciplináris)? 

 
Milyen időszakot ölel fel? 
Folyamatosan, esetleg már lezárták (pl. 1900-1945). Mikori a legkorábbi benne található 
adat? A legfrissebb információkat tartalmazza? 

 
Milyen nyelvű? 
Mi az adatbázis használati nyelve: pl. milyen nyelven kell benne keresőkérdést fogalmazni? 
A benne tárolt adatok milyen nyelven érhetők el? 

 Milyen típusú információ található benne? 
Tudományos, ismeretterjesztő, esetleg vegyes? 

 
A rekordok milyen adatokat tartalmaznak? 
Csak hivatkozásokat és alapadatokat érünk el benne, vagy megtaláljuk a 
teljes dokumentumot is? Folyóiratok esetében: bibliográfiai adatok vagy teljes szöveg is?  

Google vs. könyvtári katalógus 
Keresőmotorok 
A népszerű webkeresők  ma már az információkutatás alapvető eszközeit jelentik. Teljes 
természetességgel fordulunk hozzájuk - legyen szó bármilyen információról - s élvezzük a 
könnyen, gyorsan hozzáférhető információelérés előnyeit.   

Ennek egyik negatív mellékhatása azonban, hogy azoknak az információknak, melyek a 
Google, a Yahoo vagy a Bing univerzumán kívül esnek (ezt hívjuk "láthatatlan web”-nek) 
sokszor még a létezéséről sem tudunk, vagy "csak” figyelmen kívül hagyjuk őket. 

 

Számos nyilvánvaló előnyük mellett tehát érdemes figyelembe venni, hogy az ilyen 
keresők keresők kizárólagos hasznával: 



 csak a látható webet böngésszük, vagyis kimaradhatnak érdeklődésünk 
szempontjából fontos, de pl. előfizetéshez kötött, vagy speciális 
gyűjteményekben található források 

 számos nem releváns találatot kapunk, melyek egy része "csak" felesleges, más 
része viszont kifejezetten félrevezető lehet 

 az interneten található tartalmak meghatározó része "caveat emptor”, vagyis 
olyan tartalom, amelynek létrejöttét elsősorban a potenciális felhasználók 
elvárásai határozzák meg, és nem feltétlenül a tudományos igényesség, 
adatpontosság vagy az objektív megközelítés. 

Az adatbázisok 
Az adatbázis azonos minőségű (jellemzőjű), többnyire strukturált adatok összessége, 
amelyet egy tárolására, lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas szoftver kezel.  

Az adatbázisokra érdemes úgy gondolni, mint egyfajta tartályra, amelyben különböző 
adatok (információk) vannak. 

Az adatbázis rekordokból épül fel. A rekordok mezőkből (field) állnak, ahol minden 
mezőnek neve és típusa van. Az azonos mezőtípusok adataiból tömbök képződnek, a 
tömbök elemeire indexekkel hivatkozhatunk.  

 



Kereséstípusok 
1. Kulcsszavas keresés 

Az egyszerű kulcsszavas keresés hasonlít leginkább arra, ahogyan az internetes 
keresőket használjuk. Ennek során az egyes rekordok mezőiben található 
kifejezésekre keresünk. Kereséshez általában olyan kifejezéseket kell használni, 
melyekkel viszonylag jól behatárolható a találatok halmaza. Több adatbázis ezért 
is tiltja bizonyos szavak (pl. és, is, az, and, of stb.) használatát.  

Minden adatbázis lehetőséget ad arra, hogy több mezőben is keressünk 
egyszerre. Az összetett keresés (advanced search) során kiválaszthatjuk, hogy a 
kifejezés(eke)t melyik mezőben kívánjuk keresni (pl. Shakespeare-re kereshetünk 
szerzőként, de tárgyként is). A keresési tartomány (mező) előre definiálásával 
biztosíthatjuk a találatok minél nagyobb relevanciáját.  

2. Keresés tárgyszavakkal 
Az adatbázisokban található rekordokat a tárgyukra utaló, állandó kifejezésekkel is 
ellát(hat)ják. A tárgyszavakat (deszkriptorok) egy viszonylag kötött 
szókészletből választják. A tartalomtól függően egy rekordhoz több tárgyszó is 
kapcsolható. A hasonló tartalmú rekordokhoz ugyanaz a tárgyszó kapcsolódik. 

Egy bibliográfiai rekordhoz kapcsolt tárgyszavak (EBSCO) 

 

Bizonyos adatbázisok a tárgyszavakat egy hierarchikus rendszerbe foglalva tárolják. 
Ezt tezaurusznak nevezzük. Itt a tárgyszavak közötti logikai és fogalmi kapcsolatok is fel 
vannak tüntetve. A tezaurusz szintjein "ugrálva" szűkíthetjük vagy tágíthatjuk a keresés 
tartományát. 

Kulcsszavas és tárgyszavas keresés összehasonlítása 
Az alábbi táblázat összefoglalja a két keresési mód közötti legfontosabb különbségeket. 



 

Boole operátorok 
Használjuk a logikai operátorokat: AND, OR, NOT 
 
A logikai operátorok (más néven Boole operátorok) a keresőkérdések közöti viszony 
definiálására szolgálnak. Segítségükkel módunkban áll a keresés halmazát csökkenteni 
vagy növelni.  A leggyakrabban használt operátorok: AND; OR; NOT (ÉS; VAGY; DE NEM) 
 
 

AND: olyan találatokat jelenít meg, melyekben az ezzel 
összekapcsolt kifejezések mindegyike szerepel. A keresési halmaz szűkítésére használjuk 
pl. Széchenyi AND Hitel 
 
OR: használatával a kereső kifejezések egyike, vagy mindegyike megjelenik a 
találatokban. Ez kitágítja a keresés halmazát pl. nátha OR influenza 
 
NOT: Két kifejezés közé írva, a másodikat tartalmazó találatok nem jelennek meg. 
Használatával szűkíthetjük a keresési halmazt pl. Mikszáth NOT Kálmán 



 
Amennyiben több operátort is használunk a keresésé során, fontos tudni, hogy 
az adatbázis milyen sorrendben használja azokat, vagyis milyen az operátorok 
használatának precedenciája. Az adatbázisok e tekintetben jelentős különbségeket 
mutatnak fel. Némelyek az AND operátort értelmezik elsődlegesnek, míg másoknál az 
OR, vagy a NOT az "erősebb". Ezzel kapcsolatos információkat az adatbázisok "help" 
menüjében találunk. 
 
Amennyiben fontos a sorrend,  használhatunk zárójeleket az általunk kívánt precedencia 
meghatározására: pl. (széchenyi AND istván) NOT hitel 
 
A fenti mellett az egyes adatbázisok további operátorok (NEAR, NEXT stb.) használatát is 
lehetővé teszik. Ezekről érdemes az adatbázis Help menüjében tájékozódni. 

Néhány általános keresési hiba 

1. Túl sok kifejezés: ha túl sok kifejezéssel keresünk egyszerre, találataink száma 
nagyon kevés, vagy eredménytelen lesz. Az adatbázisok ugyanis minden általunk 
beírt kifejezést keresnek, és találatként azt adják meg, amelyben mind egyszerre 
szerepel. 

2. Túl kevés kereső kifejezés: ha kevés keresőkifejezést használunk találataink 
halmaza használhatatlanul nagy lesz. 

3. Túl specifikus/általános kereső kifejezés: ha az általunk választott kifejezés túl 
specifikus, a találataink száma nem lesz elegendő, míg egy túl általános kifejezés 
használatakor a találatok száma kezelhetetlenül magas lehet. Az adatbázisok egy 
része eleve kizár bizonyos kifejezéseket a keresési lehetőségek közül. Ilyenek pl: 
és, az, még, is. Ezeket stop words-nek nevezzük.  

4. Nem megfelelő kifejezés választása:  amennyiben kereséshez nem az általában 
elfogadott kifejezéseket használjuk, könnyen nem releváns találatokat kapunk. 

5. Helyesírási pontatlanság: bár a legtöbb adatbázis már rendelkezik a gépelési 
hibák javításának funkciójával (spelling correction) ennek is vannak határai.  

Az adatbázisok esetén nem a keresőbe írt szavak mennyisége, hanem minősége a döntő. 
A legjobb találatokat megfelelő kereső szavak, megfelelő módon történő használatával 
érhetjük el. 

Könyvtári katalógusok 
Az adatbázisok egyik speciális formáját a könyvtári katalógusok jelentik: 
olyan dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hanganyagok, stb.) adatait tartalmazza, 
melyek egy adott könyvtárban megtalálhatók. 

A könyvtári katalógus egy könyvtár teljes állományát feltárja, vagyis minden a 
könyvtárban megtalálható dokumentumról vannak benne adatok.  

Ezek a következők: 



 Az adott dokumentum bibliográfiai adatai: szerző(k), cím, kiadó, kiadás éve, 
száma stb. Ezek az adatok dokumentum típusonként ugyan 
eltérnek (folyóiratok esetében értelemszerűen nincs szerző), de 
minden dokumentum esetében teljes a leírás.  

 A könyvtárban található példányok száma 
 A dokumentum lelőhelye a könyvtárban (ezt a dokumentum helyrajzi száma 

mutatja, melyet könyvtár által használt osztályozási rendszer határoz meg) 
 A dokumentum használatára vonatkozó szabályok: kölcsönözhető, nem 

kölcsönözhető, védett,  stb. 

A korábbi cédula-katalógusokat az elmúlt évtizedekben fokozatosan felváltották 
az elektronikus verziók, melyekben a dokumentumok keresésének lehetőségei jóval 
meghaladták a cédula katalógusok tárgy-cím-szerző szerint történő böngészését. Az 
elektronikus katalógusokban a dokumentumhoz kötődő adatok mindegyikére 
kereshetünk (kiadó, ISBN/ISSN, kiadás helye stb.) illetve használhatjuk a keresés során 
(kiadás éve, a dokumentum nyelve, típusa stb.)   

A következő lépésben megjelentek az interneten bárhonnan elérhető katalógusok (OPAC 
= Online Public Access Catalog), ami lehetővé tette, hogy egy könyvtár állományában a 
nélkül tájékozódjunk, hogy magát a könyvtárat felkeresnénk. A z elektronikus 
katalógusok nem csak a keresés lehetőségeit, de az egyes dokumentumokról nyújtott 
információk körét is nagy mértékben kibővítették: 

 a dokumentum aktuális állapotára vonatkozó adatok (pl. előjegyezve, 
elveszett, kikérve, feldolgozás alatt, kötészeten stb.)  

 kapcsolódó rekordok: kiadási előzmények, a sorozat korábbi/további részei, 
címváltozások stb. 

 link külső hivatkozásokra (pl: teljes szöveges elektronikus változat) 
 kép  a dokumentumról 

Fontos azonban tudni, hogy a katalógusokban az egyes dokumentumok tartalmára 
(könyvek fejezeteire, vagy folyóiratcikkekre)közvetlenül nem kereshetünk. 

Hagyományos katalóguscédula:  



 

Dokumentumrekord a DEENK OPAC-jában: 
 



 

Nincs olyan könyvtár, melyben minden dokumentum megtalálható. Ez szükségképpen 
behatárolja a katalógus használatának lehetőségeit is: csak olyan találataink lesznek, 
melyek a könyvtárban megtalálhatók. Az interneten elérhető katalógusok azonban 
viszonylag könnyen összekapcsolhatók, így keresésünk során nem egy, hanem több 
könyvtár állományát is átböngészhetjük egyszerre. Ezeket közös katalógusoknak hívjuk. 

A legfontosabb magyarországi közös katalógusok: 

 MOKKA : Magyar Országos Közös Katalógus 
 MOKKA-R : MOKKA Régi Nyomtatványok Tagozat 
 ODR : Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 

A DEENK katalógusa 
A Debreceni Egyetem könyvtárainak központi katalógusa tájékoztat az egyetemi 
szakgyűjteményekben elérhető könyvekről, folyóiratokról, kottákról, videókról, DVD-kről, 
hanganyagokról, azok pontos lelőhelyéről, hozzáférhetőségéről és egyes hozzájuk 
kapcsolódó hálózati információkról. Beiratkozott hallgatóink figyelemmel követhetik 
aktuális kölcsönzéseik alakulását, szükség esetén meghosszabbíthatják azokat. 

Elérés a honlapról: https://lib.unideb.hu/ 



 

 

Általános tudnivalók: 

A rendszer a nagy- és kisbetűk között nem tesz különbséget; az ékezetes (rövid, hosszú) 
magánhangzókat megkülönbözteti. 
 
A speciális jelet is tartalmazó (pl. +, /, -, =) kifejezésre nem kapunk találatot. Az írásjeleket 
egy üres karakterrel helyettesíthetjük (pl. Angol-magyar nagyszótár begépelve: angol 
magyar nagyszótár). 
 
Az ’ jelet keresésénél ne használjuk (pl. D’orta begépelve Dorta). 
  
Az dokumentum azonosítókat (ISBN, ISSN, Zenei szám) mindig szóköz és központozási 
jel nélkül írjuk be kereséskor. (pl. 963-327-026-X helyett 963327026X, E.E 1393 helyett 
EE1393, 0300-9718 helyett 03009718) 
 
A magyar ábécében nem használt betűket (pl.: ä, ß, ě) a különleges karakterek listája 
segítségével írhatjuk be. 
 
A rendszer a névelőket, kötőszavakat sem magyar, sem idegen nyelven nem veszi 
figyelembe, ezek az ún. tiltott szavak. 

A katalógus alapvető funkciói: 



Leggyakrabban használt keresési típusok: 

 Egyszerű keresés 
 Összetett keresés 

Logikai operátorok (boole operátorok) 

Szűkítési lehetőségek 

 

A dokumentumot leíró rekord adatmezőiben tárolt kulcsszavakra keresünk. 

 A teljes adatbázisban - Minden kulcsszó 

 



 Meghatározott mezőben:  

                        - Cím mező : címek között 

                        - Szerző mező : szerzők nevei között 

                        - Tárgyszó mező : tárgyszavak között 

 

Összetett keresés : Egyszerre több kulcsszóval keresünk különböző mezőkben a logikai 
operátorok segítségével. A Boole operátorokat a keresőszavak közti viszony 
definiálásához használjuk. 

 

Szűkítéskor az adott dokumentum olyan adatait adjuk meg, melyeket nem elsődleges 
kereséi szempontként használunk. (pl. nyelv, kiadás dátuma, típus stb.) 



A katalógusban az alábbi szempontok szerint pontosíthatjuk a kereséseinket: 

 dátum : megadhatunk egy adott megjelenési évet, vagy időintervallumot 
 típus : kiválaszthatjuk, milyen dokumentum típusokra szeretnénk keresni 
 nyelv : a dokumentum nyelvét adhatjuk meg 
 könyvtár : kiválaszthatjuk, hogy mely szolgáltatási pont gyűjteményében 

szeretnénk keresni 

 

Csonkolás és maszkolás 
 
A keresett szó "levágása" jobbról vagy balról, azaz a szó elejének vagy végének 
helyettesítése valamilyen karakterrel. Akkor használjuk, amikor az összes lehetséges 
formáját meg akarjuk találni a kereső kifejezésnak. Csonkolással a keresőszó többes 
számú és/vagy ragozott formáira is kereshetünk egyszerre. A DEENK katalógusában 
csonkolásra és maszkolásra a "%" jelet használjuk. Állhat a szó elején, végén és a szó 
közben is (maszkolás). Pl. comput%, %fizika, Széch%nyi. 
 
Fontos: az adatbázisok eltérő jeleket használnak csonkolásra, erről minden esetben 
tájékozódni kell. 



 

Keresés pontos kifejezésre 
 
Akkor használjuk, amikor az általunk keresett kifejezést pontosan abban a formában 
szeretnénk megtalálni, ahogy beírtuk. Ilyen esetben a kifejezést idézőjelbe ("") kell írnunk. 
pl. "lenni vagy nem lenni"; "Mikszáth Kálmán" (ellenkező esetben a beírt szavakat 
egyenként keresi az adatbázis) 

A keresés után láthatjuk az összes találat számát. Egy oldalon alapértelmezetten 12 
találatot jelenít meg a katalógus, ezen azonban változtathatunk. 

Találatainkat rendezhetjük különböző szempontok szerint, illetve a találatok megjelenési 
módját és részletességét is kiválaszthatjuk. 

Az egyes találatok mellett megjelenő Részletek menüpontra kattintva a katalógus 
megjeleníti a dokumentum részletes bibliográfiai adatait, lelőhelyét és státuszát is. 



 

Videó a DEENK katalógusának használatához 
https://youtu.be/z5yQiywI2xU 

Nyomtatott folyóiratok keresése a DEENK katalógusában 
A tudományos társadalom szempontjából az egyik legfontosabb a folyóiratcikkek megtalálása, 
mivel a legfrissebb, legaktuálisabb információkat itt találhatók meg. A DEENK-ben természetesen 
folyóiratok is vannak, ezek keresése a következő módokon történik, attól függően, hogy 
elektronikus vagy nyomtatott formában érhetőek-e el a DEENK olvasói számára. 

Nyomtatott folyóiratok keresése a DEENK katalógusában: 

Az összetett keresés opciót használva a keresett periodikum címét a cím mezőbe írjuk, és a 
típusnál pedig a "folyóirat"-ot kiválasztva keresünk: 



 

Az eredményhalmaz azon időszaki kiadványok listája lesz, amelyeknek vagy a címében, vagy a 
rekordkapcsolata(i) címében az adott kifejezés szerepel. 

 

A lista csupán a folyóirat címét, és a megjelenési dátumokat tartalmazza. (A lezáratlan 
megjelenési dátum kurrens/még elő folyóiratot jelent.) 

A "Részletek"-re kattintva érhetőek el az adott folyóiratra vonatkozó részletes információk; pl.: 
megjelenési adatok, megjelenési gyakoriság, kiadóváltozás, melléklapok, indexek, és a 
leglényegesebb rész az állományadatok. 



 

Az állományadatok, és a példányadatok között nagy különbség a folyóiratok esetében, hogy az 
előbbi nemcsak a raktárban található állományrészt mutatja meg, hanem a legutóbb beérkezett 
számokat is. (Az orvostudománnyal kapcsolatos szakmai folyóiratok esetében a 
kurrens lelőhely jellemzően az ÉTK 2. emeletén lévő folyóiratszekrényeket jelenti.) 



 

A példányinformációknál a raktárban található állományt látjuk a következő adatokkal 
kiegészítve: lelőhely, helyrajzi szám, kötet/szám, év, illetve a státusz (helyben használható). A 
raktárban lévő folyóiratszámokat a könnyebb használhatóság érdekében bizonyos időközönként 
egybekötik. Ha szükség lenne valamelyik kötetre a "Felkérem a raktárból" gombra kattintva 
kérhető ki. 

A raktári kérés menetéről részletesen itt tájékozódhat! 



 

Nagyon fontos, hogy a folyóiratok esetében pontosan töltsük ki az évre/kötetre/számra vonatkozó 
adatokat, hogy a raktárosnak tényleg csak azt a bizonyos kötetet kelljen mozgatnia, ne pedig a 
több folyóméternyi anyagot. 

Fontos tudnivaló: A katalógusban cikket nem kereshetünk, csak az őket tartalmazó folyóiratokat. 

Cikkek keresését lásd: Adatbázisok! 

Az elektronikusan elérhető folyóiratokról bővebb információ itt található! 
Videó : nyomtatott folyóirat keresése a DEENK katalógusában 
https://youtu.be/NHii6BBpj5k 

Lelőhelyek és helyrajzi számok az ÉTK-ban 
Lelőhelyek az Élettudományi Könyvtárban: 

Szabadpolc, földszint: 

 betegtájékoztatás (az ügyfélszolgálati pult mellett) 

Szabadpolc, 1. emelet: 

 orvosi dokumentumok: QS-WN 
 biológia 
 kémia 
 fizikai 
 földrajz 
 földtudományok 
 környezettudomány 
 pszichológia 
 referensz 

Szabadpolc, 2. emelet: 

 orvosi dokumentumok: WO-WZ 
 tudományos kurrens folyóiratok angol és magyar nyelven 



Egyéb: 

 Hagyatéki gyűjtemény (a raktárban található) 
 Különgyűjtemény (Kézirattár) 
 Tudománytörténeti gyűjtemény 

A helyrajzi számok a könyvek gerincére ragasztott jelzetek. 

A szabadpolcos állomány jelzetei a következők lehetnek: 

 QS – QZ, W - WZ az orvosi témájú könyvek 
 QE – QR, S a biológia témájú könyvek 
 QD a kémia témájú könyvek 
 X-szel kezdődő jelzet a betegtájékoztatás 
 Egyéb témájú könyvek jelzetei: BF-TP 

   

Példa a szabadpolcos helyrajzi számra az ÉTK-ban: 

 

Az első emeleten elhelyezett térkép és tárgykör magyarázat segít a tájékozódásban. 

 

(Kattintson a fotóra a teljes méret eléréséhez!) 



 

(Kattintson a fotóra a teljes méret eléréséhez!) 

Második emelet: 

 

Raktári állomány 

A könyvtári állomány nagyobb része a raktárban található (az épület -1. és -2. szintjein). 

A raktári dokumentumok nem tárgykörük alapján kapnak jelzetet, hanem egy 6 milliós 
szám azonosítja azokat a következő tartományokban: 

A könyvek 6000000 és 6500000 közötti, a folyóiratok 6800000 és 6899999 közötti 
folyószámot kapnak. 

Raktári kérés indítása 
Raktári kérés indítása 

 Kattintson a dokumentum leírása alatti "raktári kérés" gombra. 



 

 Adja meg olvasójegyének számát és jelszavát! (Alapértelmezett jelszó: 
születési hónap, nap - HHNN) 

 

 Töltse ki a megjelenő űrlapot, és kattintson a "raktári kérés küldése" gombra! 



 

 Várja meg a visszaigazoló üzenetet! 

A kikért dokumentum állapotáról a raktári kérések menüpont alatt tájékozódhat, 
a kiszolgálási időről pedig a honlapon talál információt. 

Videó a raktári kérés menetéről 
https://youtu.be/_CRagcTOqeE 

Dokumentumok státusza 
A dokumentumok státusza mutatja meg, hogy az adott mű kölcsönözhető-e. 



 

A kölcsönözhető és korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok 30 napra elvihetőek. 

A helyben használható státusz azt jelenti, hogy a dokumentumot a könyvtáron belül 
lehet használni, illetve éjszakára ki lehet kölcsönözni. (A dokumentumok gerincén 
elhelyezett piros csík is jelzi a helyben használhatóságot.) 

Amennyiben a dokumentum státusza egy lejárati dátum, az azt jelenti, hogy 
kölcsönzésben van a dokumentum, ebben az esetben előjegyzés kérhető rá telefonon, e-
mailben, vagy személyesen. 

 

Önellenőrző teszt - 2. hét 
Gyakorló feladatok 

katalogus.docxkatalogus.docx 



katalogus2.docxkatalogus2.docx 

3. hét: 

Elektronikus dokumentumok a DEENK-ben, UDiscover, Matarka, MOB 

Elektronikus dokumentumok 
Az elektronikus dokumentum egy digitálisan kódolt dokumentum, amely különböző 
felületeken jelenhet meg.    

Az elektronikus dokumentumok hozzáférés alapján lehetnek: 

 Online, azaz élő hálózati összeköttetés mellett működő, pl. Internetes 
elektronikus adatbázisok, folyóiratok 

 Offline, azaz élő hálózati kapcsolat nélkül is használható, pl. CD-ROM, DVD 

A műre vonatkozó legfontosabb adatokat az elektronikus dokumentumokban is fel kell 
tüntetni, tartalmuk felhasználásakor pedig hivatkozni ezekre a dokumentumokra is kell. 

Az elektronikus bibliográfiai forrás azonosító adatait nyolc adatcsoportba rendezve 
lehet leírni: 

1. Cím- és szerzőségi közlés 
2. Kiadás 
3. A bibliográfiai forrás speciális típusának adatai (a fájl típusa és terjedelme) 
4. Megjelenés és terjesztés 
5. Fizikai jellemzők 
6. Sorozat 
7. Megjegyzések 
8. A hozzáférés adatai 

Fontos tudni, hogy a szerzői jogi törvény az elektronikus dokumentumokra is vonatkozik, 
azaz közzétenni, nyomtatni és másolni is csak a törvénynek megfelelő módon lehet. 

Az elektronikus / online dokumentum előnyei: 

 egyszerre többen is használhatják, 
 bármikor, bárhonnan (otthonról is) elérhető, 
 megjelenés után azonnal hozzáférhető, 
 számítógépről, laptopról, telefonról stb. is elérhető, 
 könnyebben lehet a tartalmában keresni, 
 azonos minőségben másolható, 
 nem foglal fizikai helyet. 

Az elektronikus / online dokumentum hátrányai: 

 az előfizetés végével megszűnhet a hozzáférés, 
 könyvtárközi kölcsönzés nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, 



 nem minden jelenik meg ebben a formátumban, 
 intézmények számára drága, 
 vírusok. 

Elektronikus könyvek a DEENK-ben 
Elektronikus formában létrehozott dokumentum, tartalma megegyezik a nyomtatott 
könyvével, mely kiegészül(het) egyéb funkciókkal: indexelt, kereshető szöveg, 
interaktivitás, különböző plusz szolgáltatások és lehetőségek (pl. betűméret változtatás, 
sorköz-állítás, szótár). 
Megtekintése elektronikus eszközökkel lehetséges. 

Az elektronikus könyveknek is meg kell felelniük bizonyos formai kötöttségeknek, a műre 
vonatkozó legfontosabb adatokat minden könyvben fel kell tüntetni.  
 

 Szerző(k) teljes neve 
 cím 
 a létrehozásában résztvevő közreműködők (pl. illusztrátor, fordító stb.) 
 nem első kiadás esetén a kiadás száma, minősége (pl. harmadik javított kiadás; 

változatlan utánnyomás) 
 kiadó(k) neve(i) 
 a megjelenés helye(i) és a kiadás éve 

 



Fontos tudni, hogy a szerzői jogi törvény az elektronikus könyvekre is vonatkozik, azaz 
közzétenni, nyomtatni és másolni is csak a törvénynek megfelelő módon lehet. 

Könyvek és e-könyvek a DEENK-ben 

A UDiscover nevű keresővel nyomtatott és elektronikus könyveket találhat magyar és 
idegen nyelven egyaránt. 

A Debreceni Egyetem által előfizetett adatbázisok listájában is van lehetőség elektronikus 
könyvekre, könyvcsomagokra keresni. 

Néhány a legnagyobb szolgáltatók, kiadók közül: 

ClinicalKey, Ebsco, LWW, ProQuest, ScienceDirect, Springer 

Videó segédlet e-könyvek kereséséhez 
https://youtu.be/V4hp1TyRaX4 

Elektronikus folyóiratok a DEENK-ben 
Néhány folyóirat már "digitálisan született" (az angol kifejezés: born digital), ami azt jelenti, hogy 
kizárólag az Interneten és digitális formában jelennek meg. Ezzel szemben a legtöbb elektronikus 
folyóiratot eredetileg nyomtatott formában publikálták, ebből fejlődött ki az elektronikus verzió, 
továbbra is megtartva a nyomtatott verziót. A tudományos kutatási szokások változásával és az 
Internet növekedésével a hangsúly az elektronikus folyóiratok felé tolódott el. 

Az elektronikus folyóiratokat azonosító bibliográfiai adatok ugyanazok, mint a nyomtatott 
esetében: 

 Cím (a folyóirat teljes címe) 
 Év (az aktuális év) 
 Kötet/volume (a folyóirat első megjelenésétől számítva folyamatosan növekvő) 
 Füzetszám (A füzetszámozás legtöbbször kötetenként újra kezdődik, de 

előfordul, hogy a füzetek számozása is folyamatos az első megjelenéstől. pl. 
Nature, Science) 

 Oldalszámok (a füzetben található kezdő és záró oldalszám) 

ISSN - International Standard Serial Number 
Az ISSN (International Standard Serial Number) az időszaki kiadványok nemzetközi 
azonosítója.  Az ISSN egy időszaki kiadványt azonosít mindaddig, amíg a kiadvány 
kulcscíme tartósan és lényegesen meg nem változik. 

A Debreceni Egyetemen előfizetett és ingyenes elérhető online folyóiratok legfontosabb 
keresőfelülete a UDiscover, ezen belül a Publication-fül. A Full Text Access opció segítségével 
ellenőrizhető az online előfizetési időszak. Ha több lehetőség áll rendelkezésünkre, több 
szolgáltatón keresztül fizetünk elő az adott folyóiratra, ebben az esetben az előfizetési időszakok 
különbözhetnek. 



 

Fontos tudni, hogy itt elsősorban külföldi online folyóiratokra tudunk keresni. 

 

A megfelelő linket kiválasztva böngészhetünk az online archívumban. 



 

Videó segédlet e-folyóiratok kereséséhez 
https://youtu.be/qaEa-rNmEMw 

Teljes szöveg elérése 
A bibliográfiai adatbázisok egyik nagy előnye, hogy lehetőség van arra, hogy külső 
hivatkozásokat kapcsoljunk a bibliográfiai adatokhoz. Egyre több adatbázis segíti a 
kutatást azzal, hogy a megtalált bibliográfiai tétel (pl. folyóiratcikk adatai) mellé 
odakapcsolja a cikk teljes szövegének eléréséhez vezető linket is. 

Fontos megjegyezni, hogy ezek a linkek minden esetben egy külső forrásra mutatnak, 
vagyis nem a bibliográfia az, amelyik a teljes szöveget tárolja. 



A teljes szöveget tároló adatbázisoknak alapvetően két típusa van: 
1. 

 

Olyan adatbázis, ahonnan a dokumentum (pl. folyóiratcikk) ingyenesen 
letölthető. Ez lehet egy ún. open access adatbázis, de lehet egy olyan kiadói oldal is ahol a keresett 

cikket ingyenessé tették. A link mindig csak az adott hivatkozásra vonatkozik, nem feltétlenül 
jelenti a teljes tartalom (pl. a teljes folyóiratszám) elérését. 

A legfontosabb open access adatbázisok 

 Pubmed central (PMC) teljes szöveges adatbázis biomedicina és 
élettudományi témakörben, mely több mint 2,8 millió cikket tartalmaz. 

 DOAJ (Directory of Open Acces Journals) Az elérhető open access folyóiratok 
listája, melyben 120 ország mintegym 9921 folyóirata szerepel (2013 október) 

 PLOS (Public Library of Science) 7 magasan jegyzett, lektorált tudományos 
open-access folyóirat kiadója (PLOS One; PLOS Biology; PLOS Medicine; Plos 
Computational Biology; PLOS Genetics; PLOS Pathogens; PLOS Neglected 
Tropical Diseases;) 

 Biomed Central egy ún. STM (Science, Technology and Medicine) kiadó, mely 
257 lektorált open access folyóiratot jelentet meg. 

 BOAB (Directory of Open Access Books) 54 kiadó 1585 open access könyvét 
tartalmazó regiszter (2013 október) 

 Google Books a Googl ezspolgáltatása, mely lehetőség van könyvek 
szövegében keresni. A szerzői jogvédelem alatt nem álló dokumentumokat le 
is lehet tölteni. 

2.

  

A link mutathat olyan adatbázisra is, mely nem ingyenes de a cikkek megfelelő 
jogosultsággal letölthetők (ilyenek pl. aScience direct, a Springer 
link vagy a Jstore.) A könyvtárak számos e-folyóiratra, e-könyvre előfizetnek, 
melyeket ezen linkek segítségével könnyen el lehet érni. A link azonban csak 
akkor működik, ha a fehasználó rendelkezik az eléréshez szükséges 
jogosultsággal, például beiratkozott a könyvtárba. 

A DEENK-ben elérhető ingyenes és előfizetett tartalmak összesítő listája az E-
resources@UD oldalon böngészhetők 



A DEENK előfizetett folyóiratcikkeire vezető linket a bibliográfiákban a következő logó 
jelzi: 

 

Erre kattintva nyílik meg a kérdéses folyóiratcikk teljes szövege. 

 

(Fontos észben tartani, hogy a linkek csak és kizárólag az elektronikus formátumok elérésére 

mutatnak! 
Tehát ha egy cikknek nincs e-formátuma - mert pl. olyan régi - ne is keressünk ilyen linket!) 

Summon 
URL: http://unideb.summon.serialssolutions.com/#!/ 

A Summon tulajdonképpen egy keresőmotor, összegyűjti az internetről az információkat 
és rendszerezi azokat. A DEENK Központi katalógusán kívül kerülhetnek be adatok a 
legfontosabb adatbázisokból (EBSCOhost, Medline, Scopus, WOS stb.), vagy teljes 
szövegű adattárakból (pl. Science Direct). A publikációk fontosságát az dönti el, hogy 
mennyi az adott publikációra hivatkozóknak a száma. 



Ebben természetesen ugyanúgy vannak bibliográfiai adatok művekről, mint a 
katalógusokban, de közvetlenül vagy külső linkeken keresztül elérhetőek a teljes 
tartalmak is. Ezek jelentős része már elektronikusan létrejött dokumentum (e-könyv, e-
folyóirat, e-publikáció stb.), de a digitalizálási projektek eredményeként egyre több 
könyvtár, múzeum és más kulturális-tudományos intézmény osztja meg szellemi 
örökségét ezen a módon. 

 

A DEENK által előfizetett cikk jelzése (Pubmed) 

 

Otthoni elérés 
Az otthoni elérés beállításával távolról is használhatja azokat az előfizetett adatbázisokat, 
e-folyóirat és e-könyv gyűjteményeket, melyekhez csak az egyetem vagy a könyvtár 
területéről van hozzáférés. 



A szolgáltatást érvényes olvasójeggyel rendelkező DE-polgárok vehetik igénybe. 

Az otthoni eléréshez az Ön által használt internetböngésző beállításait kell módosítani. 

Otthoni elérés beállítása a böngészőben 
Az internetkapcsolat beállításánál adja meg a következő URL-
t: http://www.lib.unideb.hu/config.proxy 

Indítsa újra a böngészőt, majd a megjelenő ablakban adja meg a belépési adatait! A 
belépéshez használhatja: Egyetemi kártyája számát és jelszavát. Az alapértelmezett jelszó 
az Ön születési dátuma HHNN formában (pl. május 2. – 0502). A kártya száma elé írja be: 
ud (pl. ud0012345678 / 0502). 

Ne feledje! Az otthoni eléréssel a szakdolgozatokat nem tekintheti meg. Ezek 
a dokumentumok kizárólag egyetemi területről érhetők el. 

Részletes beállítási útmutatók: https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres 
 

Keresés a Summon-ban: 

 



 

A keresési technika megegyezik a katalógusoknál alkalmazottakkal, csupán annyi 
kiegészítéssel, hogy megadható milyen adatbázisokban, milyen időintervallumban 
keressen. Előre megadott paraméterekkel szűkíthető a találati halmaz, pl.: 

 a nagyobb tudományterületekre 
 teljes szövegre 
 időszakra (a publikációk keletkezési ideje) 
 nyelvre 
 keressen a kapcsolat 

Használható az egyszerű és az összetett keresőfelületet, különböző keresőmezők 
alakíthatók ki, vagy a Boole operatorok segítségével kombinálhatóak az egyes 
keresőmezőkbe írt kifejezések. 

 



 

Szűkítési lehetőségek: 

A kapott találatok a bal oldali oszlopban megjelenő opciók segítségével analizálhatók és 
(túl sok találat esetén) utólagosan is szűkíthetők. Például az alábbi szempontok szerint: 

 teljes szöveg 
 a dokumentum keletkezésének ideje 
 a forrás típusa (könyv, e-könyv, akadémiai folyóirat, review, magazin) 
 téma alapján (a benne előforduló kulcsszavak gyakorisága vagy tárgyszavak 

döntik el egy témába sorolást) 
 nyelv 
 a dokumentumok keletkezésének földrajzi helye stb. 

A kapott találatok rendezése, kezelése: 

 email-ben elküldhető 
 file-ként elmenthető 
 exportálható a referensz szoftverek valamelyikébe (Refworks, EndNote, Zotero, 

stb.) 
 megoszthatók (Twitter, Facebook, Pinterest, Linkedln, WhatsApp, Telegram, 

Evernote) 

Továbbá a találatoknál tudománymetriai adatokkal is dolgozhatunk: 

 



https://youtu.be/oy-YERf71E0 

https://youtu.be/sTKgv-VLOcA 

https://youtu.be/MPCz5Qabj0I 

MATARKA 
A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) a 
Miskolci Egyetem, Könyvtár,Levéltár, Múzeum által fejlesztett szolgáltatás, amely a 
Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeit teszi 
elérhetővé bárki számára. Évente majd másfél milliónyi használatot regisztrál, a 
feldolgozott cikkek száma több mint 2,5 millió, a folyóiratok száma 1.800 felett van és a 
cikkek 30%-nak a teljes szövegéhez hozzá lehet férni. 

Elérhető a https://matarka.hu/ webcímen. 

 

Egymezős keresés: 

Ez a funkció a főoldalon található, a beírt szavakat AND operátorral kapcsolja össze, de 
csak egy mezőben keres. 

Példa: Keressünk olyan cikkeket, amiket Balla György írt a malignus megbetegedésekről! 

1. A keresési kifejezés a malignus megbetegedések, az eredmény 7 találat. 
(2019.02.24.) 

2. Ha a keresési kifejezés Balla György, 2 szerzőnév  (100 cikk) és 13 cikk, azaz 
összesen 113 találat az eredmény. (2019.02.24.) 

3. Ha a keresési kifejezés Balla malignus, nincs találat.(2019.02.24.) 

Részletes keresés: 
Részletes vagy összetett keresésnél szerzőre, címre vagy címrészletre lehet keresni, 
közöttük lévő kapcsolatot a megfelelő operátor használata határozza meg (AND, OR vagy 
NOT). 



Szerző: 
Szerzőre történő keresésénél egy mezőbe csak egy név kerülhet a vezetéknévvel kezdve. 
Ha a név túl általános (pl. Varga vagy Kiss), célszerű a keresztnevet is beírni. Ennél a 
keresésénél a csonkolás automatikusan működik. 

Cím: 
Címre történő keresésnél a keresett szót megfelelő formában kell beírni, a csonkolás nem 
automatikus, azt a % vagy a * jellel jelölni kell. 

Címrészlet: 
Szókapcsolatra lehet keresni. A keresett szavak szorosan egymás mellett állnak a 
megadott sorrendben. A csonkolás elöl-hátul automatikusan történik. 

Példa: A neutrophil granulocyták -ra történő keresés esetén az eredmény 9 cikk, míg 
a neutrophil granulocyt kifejezésre 11 cikk jön ki. 
 

A találati halmazt utólag időre, szakterületre, folyóiratra vagy teljes szövegű elérésre lehet 
szűkíteni. 

Indexkeresés: 
Az indexkeresés vagy böngészés a szerző, illetve a cím mezőben lehetséges. Ebben az 
esetben a csonkolás automatikusan történik. 

Folyóirat: 
A folyóiratok egyes számaiban is lehet böngészni. A folyóirat kiválasztása után megjelenik 
a feldolgozott évfolyamok és számok listája, és ezekre kattintva elérhető a 
tartalomjegyzéke. 
 

Az alábbi videó a MATARKA alapfunkcióit mutatja be: 

https://youtu.be/OMEhgcw-DiE 

Források: 

https://matarka.hu/index.php 

https://matarka.hu/sugo.php#kereses 

Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) 
A Magyar Orvosi Bibliográfia egy online, szabadon elérhető bibliográfiai adatbázis, amely 
a magyar egészségügy, társadalomorvostan, orvostudomány és gyógyszerészet, valamint 
ezek határterületein megjelenő szakfolyóiratok szakcikkeit tartalmazza. Jelenleg közel 120 
időszaki kiadvány metaadatai találhatók meg benne. A bibliográfia 1957és 2005 között 
nyomtatott formában jelent meg, 2006 óta pedig CD-ROM-on. Az adatbázisban a MOB 



1990/1-es füzettől érhetők el az adatok. 2005-től a folyóiratcikkek adatai mellett a 
folyóiratokban megjelent összefoglalókat is tartalmaz, illetve 2011 óta a folyóiratok saját 
honlapjaihoz vezető weblinkek is megtalálhatók a leírásban. 

Keresés a MOB-ban: 
A bibliográfiában az egyszerű és összetett keresést, valamint a böngészés funkciót 
használhatjuk. A találatok 50-es listában maximum 40 oldalon jelennek meg (2000 találat) 
cím szerint rendezve. 

Egyszerű kereséssel egy mezőben kereshetünk címre, szerzőre, MOB-füzetre, 
folyóiratcímre, tárgyszóra vagy kulcsszóra. Az összetett keresés egyszerre több kereső 
kifejezés megadását teszi lehetővé. A mezők között az ÉS operátor teremt kapcsolatot. 

 

Böngészéskor szerző, cím, folyóirat, tárgyszó szerinti betűrendes listában tallózhatunk. 

Szerzőre történő keresés: 

Amennyiben ismerjük a szerző teljes nevét, érdemes a vezeték- és keresztnevet is beírni 
(pl. Lekli István). Ha csak részben tudjuk a nevét, elég a vezetéknevet beírni, vagy annak 
első néhány betűjét, mert böngészés funkcióban automatikusan csonkolja a kereső 
kifejezést (mintha %-jelet használtunk volna). Például a „János” kifejezésre történő 
böngészésnél a Janositz, János, Jánosi, Jánosik vagy Jánossy, stb. vezetéknevű szerzők 
nevei lesznek listázva, innen választható ki a megfelelő. 

Tárgyszóra történő keresés: 



A tárgyszó a cikkek tartalmát szakmai szempontból feltáró kifejezés, a Magyar 
Orvosi Bibliográfia tárgyszókészletéből kiválasztva. 

A pontos tárgyszó ismerete nélkül érdemes a böngészés funkciót választani. 

Folyóirat címére történő keresés: 

Konkrét folyóirat cikkei közötti böngészésre. A feldolgozott folyóiratok listája itt található. 

 

Kulcsszóra történő keresés: 

A dokumentum címében, alcímében és kivonatában keres olyan formában, ahogy az 
eredeti dokumentumban szerepel. Az automatikus csonkolás itt is működik. Például a 
„kardio” kifejezésre a kardiotól a kardiográfon és kardiológuson keresztül a 
kardiovaszkulárisig több mint 130 találat jelenik meg. 

Kosár: 

A kiválasztott tételek bibliográfiai adatai a kosárban gyűjthetők. Egyszerre csak egy 
oldalról lehet tételeket kijelölni. A kosár tartalma letölthető, illetve nyomtatható. 

FONTOS: A kosár tartalma hosszú inaktivitás után magától törlődik. 

Forrás: 

https://medinfo.aeek.hu/index.php/mob/mob-hasznalati-utmutato/ 



Önellenőrző teszt - 3. hét 
Gyakorló feladatok 
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1. hét 

PubMed, WoS, Scopus: 

Medline - PubMed 
A MEDLINE az amerikai Nemzeti Könyvtár (National Library of Medicine) terméke, az 
élettudományok legnagyobb és legtöbbet használt nemzetközi bibliográfiai 
adatbázisa. A MEDLINE-t többféle módon is el lehet érni: tudományos kiadók 
és adatbázis-szolgáltatók előfizetéshez kötött csomagjai mellett létezik egy ingyenes, web 
alapú változat is a Pubmed, mely érthető módon a legnagyobb népszerűségnek örvend a 
felhasználók körében. 

A MEDLINE az élettudományi folyóiratokban megjelenő irodalmat indexelő bibliográfiai 
adatbázis, de linkek segítségével elérhetővé teszi sok cikk teljes szövegét. 
Az adatbázis jelenleg több, mint 29 millió rekordot tartalmaz, melyek száma napról napra 
növekszik. Több, mint 5.600 rangos tudományos folyóirat cikkeinek adatait egészen 
1946-ig visszamenően kereshetjük benne. A feldolgozott cikkek, publikációk 40 
különböző nyelven íródtak (többségükben angolul, de pl. magyar nyelvű cikkek is 
találhatók benne.) 

Fontos, hogy a Pubmedet mindig a könyvtár 
honlapjáról nyissuk meg! 

A Pubmedben választhatunk egyszerű és összetett (advanced) keresés között. 

 

A keresőmezőbe a keresőkérdések bármilyen kombinációját beírhatjuk, mivel a Pubmed 
automatikus térképezés segítségével hajtja végre a keresést. Több keresőkifejezés esetén 



a keresésünket pontosítandó, használjuk a BOOLE operátorokat (AND, OR, NOT). Az 
egymás mellé írt keresőszavak közé az adatbázis automatikusan AND operátort illeszt. 

Az összetett keresés felületén (Pubmed advanced search builder) magunk választhatjuk ki 
és kombinálhatjuk azt a mezőt, melyben keresni szeretnénk. Ez lehet minden mező (all 
fields), de konkrét mező megadására is van lehetőség. A mezők és keresőkifejezések 
kombinálására választhatunk a Boole operátorok között. 

 

Keresés a tezaurusz segítségével - A MeSH 

A PubMed a Medical Subject Headings (MeSH) nevű tezauruszt használja a cikkek 
tartalmának jelölésére a bibliográfiai rekordokban. 

Ha releváns találatokat szeretnénk tárgyi keresés esetében, érdemes első lépésben a 
MeSH adatbázisból kiválasztani a keresőkifejezést. A tezaurusz szabványosított 
kifejezéseket tartalmaz. 

Miután kiválasztottuk a nekünk megfelelő tárgyszót, különböző altárgyszavakkal tovább 
finomíthatjuk a keresést. A tárgyszó/altárgyszavak kombinációjának megadása után az 
„Add to search builder” gomb megnyomásával a PubMed search builder-be kerül be a 
kiválasztott keresőkifejezés. Lehetőség van több MeSH tárgyszó/altárgyszó használatára 
is, melyek viszonyát Boole operátorokkal határozhatjuk meg 

Miután minden terminust kiválasztottunk a „Search PubMed” gomb megnyomásával 
juthatunk a keresési eredményekhez. 



 

Találati lista - szűkítési lehetőségek 

A találati listában többféle megjelenítés között választhatunk, az alapértelmezett a 
Summary, ami szerző, cím, megjelenési hely, idő adatokat jeleníti meg, de választható 
például az AbstractPlus , ahol a főbb adatok mellett a cikkek abstractja is olvasható. 

Amennyiben a keresés túl sok találatot ad, lehetőség van különböző szempontú 
szűkítésekre a Filters  menüpont használatával. 

Filters: A keresés korlátozása mezőre (szerző, cím, tárgyszó, stb), a kiadvány típusára (RCT, 
metaanalízis, stb), korcsoportra, nyelvre, emberre, állatra, nemre (nő, férfi), szakterületre 
(orvostörténet, fogászat, toxikológia, stb), a kiadás évére stb. 



 

A DEENK által előfizetett cikk jelzése a Pubmed-ben: 

A Debreceni Egyetem által előfizetett cikkeket egyetemi IP-címről a teljes szöveget 
mutató ikonra kattintva érhetjük el. Ez abban az esetben válik láthatóvá, ha a Pubmed-et 
a könyvtár honlapjáról indítottuk el. 



 

A cikkek otthoni eléréséről a DEENK honlapján tájékozódhat. 

Videó segédlet a PudMed használatához 
Tekintse meg az angol nyelvű videókat! 

Egyszerű keresés 

https://youtu.be/ynTWoIiGwVo 

Összetett keresés 

https://youtu.be/dncRQ1cobdc 

MeSH alkalmazása: 

https://youtu.be/uyF8uQY9wys 

https://youtu.be/6wWeeCBBlk4 

Webinar: 

https://youtu.be/HYW2_eUsK9E 



Web of Science (WOS) 
A Web of Science (korábbi nevén: Web of Knowledge) egy átfogó kutatási platform. Ez 
egy multidiszciplináris bibliográfiai és citációs (hivatkozáskereső) adatbázis, ami azt 
jelenti, hogy az adatbázis nem tartalmaz teljes szövegű cikkeket, hanem linkeket, amelyek 
elvezethetnek a teljes szöveghez. Folyóiratcikkek, szabadalmak, weboldalak, 
konferenciakivonatok, Open Access anyagok - mindegyike elérhető egy felületen, 
különféle keresési és elemzési eszközök segítségével. 

A Web of Science Core Collection hat online adatbázist tartalmaz: 

 Science Citation Index Expanded: 150 tudományterület több mint 8500 
folyóiratát tartalmazza 1900-tól napjainkig; 

 Social Sciences Citation Index: több mint 3000 folyóiratot indexel la 
társadalomtudományok területéről 1900-tól napjainkig; 

 Arts & Humanities Citation Index: 1700 bölcsészettudományi folyóiratot 
indexel 1975-től, továbbá 250 természettudományi és társadalomtudományi 
folóiratot is; 

 Emerging Sources Citation Index: 5000 folyóiratcímet tazatalmaz a 
természettudományok, a társadalomtudományok és a bölcsészettudományok 
területéről; 

 Book Citation Index: több mint 60.000 válogatott könyvet tartalmaz 2005-től; 
 Conference Proceedings Citation Index: több mint 160.000 

konferenciakivonatot tartamaz 1990-től napjainkig. 

Keresési tippek: 
https://youtu.be/xwhy0JBHlMw 

https://youtu.be/Z6BwqLNvnHc 

Scopus 
A Scopus az Elsevier kiadó hivatkozáskereső multidiszciplináris bibliográfiai adatbázisa, 
amely 2004-ben indult. A Scopus lektorált (angolul: peer review) folyóiratokat tartalmaz, 
amelyek a következő fő tudományterületekre csoportosíthatók: élet-, társadalom-, 
természettudományok, és orvostudomány. Könyveket, folyóiratok és 
konferenciaanyagokat indexel az adatbázis. 

A több mint 5000 nemzetközi kiadótól származó, több mint 19000 kiadvány mellett a 
SciVerse Scopus gyors, könnyű és átfogóan használható eszközt nyújt a kutatóknak, 
amely jól megfelel a kutatási igényeknek. 

A jellemző tulajdonságok és funkciók úgy lettek kialakítva, hogy támogassák és javítsák a 
kutatási munkafolyamatot. Ezek a következők: 

 Egyszerű és intuitív interfész. 
 Linkek teljes szövegű cikkekhez és egyéb könyvtári forrásokhoz. 



 Author Identifier, amellyel automatikusan hozzárendelődik a szerző publikált 
kutatásaihoz a h-index (Hirsch index, a tudományos kutatás hatásának 
mérésére) . 

 Citation Tracker, amellyel egyszerűen kereshetjük, ellenőrizhetjük és 
követhetjük a hivatkozásokat valós időben. 

 Affiliation Identifier, mely automatikusan azonosítja és hozzárendeli az 
intézményhez az összes kutatási eredményét. 

 Journal Analyser, mely gyors képet ad a folyóiratok teljesítményéről. 
 Értesítők, RSS and HTML hírek, a naprakészség biztosítására. 
 Document Download Manager, mellyel könnyű egyszerre többféle teljes 

szövegű cikk letöltése és rendszerezése. 
 Interoperabilitás a SciVerse ScienceDirect-tel, Reaxys-szal and a ProQuest CSA 

Illumina-jával. 
 Az adatok exportja bibliográfia-kezelő alkalmazásokkal, mint például a 

RefWorks, EndNote and BibTex. 

Egyszerű keresés: 

https://youtu.be/-VE3ADZvoUY 

Összetett keresés: 
https://youtu.be/0oQ5qsDMoFE 

PudMed - Single Citation Matcher 
Amennyiben egy konkrét cikket keresünk és ismerjük a megjelenési adatait, a Single 
Citation Matcher segítségével kereshető legegyszerűbben. 

https://youtu.be/ydJWxRwjxjE 

Önellenörző teszt - 4. hét 
Gyakorló feladatok 
  

  PubMed_single_cit_match_MeSH.docx 

Fogalomtár 
Portál: elearning.unideb.hu 
Kurzus: Könyvtárismeret fogorvostan-hallgatóknak (Könyvtárismeret FOK) 
Fogalomtár: Fogalomtár 
Fogalomtár: Fogalomtár 

A 

Adatbázis 



Számítógépen tárolt információk rendszerezett gyűjteménye, adatmezőkből álló 
rekordok halmaza. Logikai szerkezettel rendelkező, információk tárolására és 
visszakeresésére szolgáló számítógépes adatállomány. 

 

B 

Bibliográfia 

A könyvtári elméletnek és gyakorlatnak az az ága, amely az irodalmi termés 
nyilvántartásával, tartalmi feltárásával, és módszertanával foglalkozik. Az írásművekről 
készült jegyzékeket is bibliográfiának nevezzük. A bibliográfiák az állománygyarapítás, a 
feldolgozás és a tájékoztatás legfontosabb segédeszközei. Fajtái: retrospektív 
(összefoglaló) és kurrens (folyamatos); teljes és válogató; egyetemes és nemzeti; általános 
és szak; önálló és rejtett; Dokumentumfajták szerint lehet (könyvek, folyóiratok, 
zeneművek stb.) szerint tagozódó bibliográfia. Különleges fajtája az ajánló és az annotált 
bibliográfia. 

 

Bibliográfiai adatbázis 

A teljes szövegű adatbázisokkal ellentétben, a bibliográfiai adatbázisokban a 
közlemények beazonosításához szükséges bibliográfiai adatok szerepelnek, a teljes 
szöveghez nem biztosítanak hozzáférést. Egyes bibliográfiai adatbázisok tartalmazzák azt 
a linket, amely elvezeti a felhasználót arra az oldalra, ahonnan az adott közlemény teljes 
szöveggel is elérhető. 

 

Bibliográfiai adatok 

A dokumentumok mindazon jellemző adatai, amelyeknek - a bibliográfiai leírásban való 
szerepeltetése révén azonosítani lehet a dokumentumokat. 

 

D 

DOI 

A digital object identifier (digitálisobjektum-azonosító vagy digitális objektumok 
azonosítója, DOI) elektronikus dokumentumok azonosítását lehetővé tevő jelzés. A DOI a 
Nemzetközi DOI Alapítvány (International DOI Foundation, IDF) bejegyzett védjegye. Az 
IDF meghatározása szerint a „DOI név egy digitális azonosító bármely szellemi termék 



számára”. A DOI lehetővé teszi, hogy „szellemi termékeket digitális hálózatokon 
állandóan azonosítani lehessen, és a rájuk vonatkozó kurrens adatokat el lehessen érni”. 

 

Dokumentum 

Az ismerethordozók általános, összefoglaló neve. A klasszikus ismerethordozókon kívül 
(könyv, folyóirat stb.) beletartoznak az audiovizuális és elektronikus hordozók egyaránt. 

 

H 

Helyrajzi szám 

A szakrendi jelzet és a betűrendi jelzet együttes alkalmazása a dokumentumok 
szabadpolcos rendszerben való elhelyezésénél, hogy azok könnyen előkereshetők és 
visszaoszthatók legyenek. 

 

I 

Időszaki kiadványok 

Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő 
részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll. Ezeket 
rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti 
meg egymástól. Az időszaki kiadványok legfontosabb fajtái: hírlap, folyóirat, évkönyv, 
sorozat, időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, 
tanulmánygyűjtemények és hasonlók, időszakosan megjelenő adat- és címtárak, 
időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai. 

 

ISBN 

Az ISBN egy 13 jegyű szám (a 2007. január 1. előtt kiadott könyveknél 10 jegyű), a 
könyvek nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó 
azonosítószám, az International Standard Book Number rövidítése. Az ISBN első 
kódcsoportja a könyv származási országára vagy nyelvére utal, a második kódcsoport az 
ISBN Társasághoz társult könyvkiadók kódszámából adódik, a következő kódcsoport a 
könyv azonosítására, az utolsó számjegy pedig az ellenőrzésre szolgál. Az ISBN-
számokhoz automatikusan hozzárendelhető a hasonlóan szabványos, gépek által 
leolvasható vonalkód is. 



 

ISSN 

Az időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma. Az ISSN két számcsoport tagolt 
nyolcjegyű számból áll, az első hét számjegy egy kurrens szám, az utolsó pedig az ún. 
ellenőrző szám. Az ISSN egy időszaki kiadványt azonosít mindaddig, amíg a kiadvány 
kulcscíme tartósan és lényegesen meg nem változik. Magyarországon 1977. január 1-én 
vezették be a használatát. 

 

Könyvtári jelzet 

Könyvek, iratok elhelyezését, osztályozását feltüntető jelzés; rendszerint számból és 
betűből álló jel a könyvön, iraton és a katalógusban, mutatóban. 

 

forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-
ertelmezo-szotara-1BE8B/j-32DF3/jelzet-33440/ 

 

Kurrens időszaki kiadvány 

Folyamatosan megjelenő, élő folyóirat, hírlap, bibliográfia stb. 

 

L 

Lelőhely 

A könyvtári katalógusban megmutatja, hogy helyileg hol található a könyv. 

 

R 

Retrospektív 

Visszatekintő, a múltat összefoglalóan feltüntető. 

 

T 



Terminus technicus 

műszó, műkifejezés, szakkifejezés 

 

Tezaurusz 

A tezaurusz olyan szótár vagy szójegyzék, amelyben az egyes szavak, mint fogalmak az 
egymáshoz viszonyított és jelzett értékeik (alá-, fölérendeltség stb.) szerint vannak 
felsorolva. 

 

Tömörraktár 

Síneken guruló, tömöríthető polcrendszer, amit azt a célt szolgálja, hogy kis alapterületen 
minél több könyvet lehessen tárolni. 

Kérdőív 
Kedves Hallgató! 

Örülünk, hogy részt vett kurzusunkon, reméljük hasznára válnak az itt 
tanultak. Kérjük, segítse jövőbeni munkánkat azzal, hogy kitölti az alábbi rövid kérdőívet. 

Köszönettel: 

DEENK Oktatás- és kutatástámogatási Osztály 

5. hét - Összefoglaló teszt 

Online óra 

 


