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• Tájékozódás

• Áttekintés

• Keresés

• Felhasználás, dokumentálás



TÁJÉKOZÓDÁS
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

https://www.vitae.ac.uk

https://www.vitae.ac.uk/


TÁJÉKOZÓDÁS
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

• Könyvtárhasználat:

• Meghosszabbított nyitva tartás

• Technikai információk (WIFI, távoli hozzáférés: VPN)

• Prémium szolgáltatások 

• Előjegyzés

• Könyvtárközi kölcsönzés

• Könyvrendelési javaslat

• DDA – igény szerinti könyvbeszerzés

• Writing Center (előadások, konzultációk, 

tanórába illesztett tréningek)

http://wifi.uni-corvinus.hu/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/eng
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/szakirodalom-bejelento-urlap
https://ebookcentral.proquest.com/lib/corvinus/home.action


ÁTTEKINTÉS
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 Hasonló témájú disszertációk (PhD-disszertációk archívuma, 

Dart-Europe, EThOS)

 Magas presztizsű vs parazita folyóiratok (SJR, MTMT)

 Szerzők (MTMT, Intézményi Repozitóriumok, Kutatói 

hálózatok, idézettségi adatok)

 Releváns adatbázisok (Szuperkereső, adatbázisok 

tematikus bontásban)

 Fogalomkészlet

 Mind mapping

 Kulcsszavak, keresőmezők (cím, absztrakt, szerző által 

megadott kulcsszavak)

 Tárgyszavak, tezauruszok

http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/repozitoriumok
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ethos.bl.uk/Home.do;jsessionid=86BD50761366E3520CDF8EB4FB98CBD6
https://predatoryjournals.com/journals/
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?order=sjr&ord=desc
https://www.mtmt.hu/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/adatbazisok


KERESÉS:

SZAKIRODALOM, 

DOKUMENTUMTÍPUSOK
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• Tudományos művek

• lektorált folyóiratcikkek

• könyvek, könyvfejezetek

• konferencia előadások

• disszertációk

• Szürke irodalom: informálisan, nem 

kereskedelmi forgalomban kiadott, vagy nem 

publikált dokumentumok

• Adatok, adathalmazok (kormányzati, 

nemzetközi szervezetek, üzleti, pénzügyi 

adatszolgáltatók)



KERESÉS:

FORRÁSTÍPUSOK
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

• Elsődleges – direkt, első kézből származó információ, 

általában egyidejű (pl. történeti vagy jogi 

dokumentumok, szemtanúk beszámolói, kísérleti 

eredmények, adatok, interjúk…)

• Másodlagos – bemutatják, magyarázzák, értelmezik, 

elemzik, összefoglalják az elsődleges forrásokat 

(újságcikkek, szemlék, mások kísérleti eredményeit 

elemző tudományos cikkek…)

• Harmadlagos – kompiláció: elsődleges és másodlagos 

forrásokból összeállított (almanach, értelmező szótár, 

kronológia, kézikönyv, tankönyv, index, absztrakt…)



KERESÉS:

KERESÉSI STRATÉGIA
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• Témameghatározás: keresőkérdés kialakítása

• Kulcsszavak, szinonimák, rokonértelmű szavak, logikai 

operátorok

• Szükséges források (cikk, könyv – katalógus, 

adatbázis) meghatározása

• Keresőeszközök („”, ? * n) használata

• Keresőkérdések finomítása: tárgyszavak

• Keresési módszerek kombinálása

• Találati lista szűkítése

• Hólabda módszer, idézettség követése



KERESÉS:

ESZKÖZÖK, FORRÁSOK
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 „To Google, or not to Google?” Könyvtári források, vagy 

webes keresés

 Google Scholar (Unpaywall, Open Access Button, 

parazita folyóiratok)

 Szuperkereső

 Könyvek: katalógus, ODR

 E-folyóiratok, e-könyvek kereső

 Cikkek 

 Cím szerint: Scholar, Matarka, Szuperkereső, OA: 

repozitóriumok, e.g. Base

 Tematikus keresés: Szuperkereső (szakirodalmi 

adatbázisok

Egyébként nem külsősnek, hanem csapattagnak érzem magam  .) 

http://bethelks.libguides.com/c.php?g=11565&p=61196
https://www.trentu.ca/library/help/google
http://unpaywall.org/
https://openaccessbutton.org/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/
http://www.odrportal.hu/en/web/guest
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/tudomanyos-keresok
http://www.lib.uni-corvinus.hu/adatbazisok


KERESÉS

FORRÁSÉRTÉKELÉS
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Forrás: Vitae - realising the potential of researchers

https://www.vitae.ac.uk/

• Releváns (téma, időszak, földrajzi 

hely)?

• Megbízható (szerző, szerzői profilok

- ORCID, ISNI ; kiadó, közzétevő -

SJR, MTMT, kiadvány azonosítók –

ISBN, ISSN, DOI, idézettség, említés 

– PlumX, Altmetric) ?

• Pontos (adatok, hivatkozások, 

irodalomjegyzék)?

• CRAAP teszt

https://www.vitae.ac.uk/
https://orcid.org/
http://www.isni.org/
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.mtmt.hu/
https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
https://www.altmetric.com/
https://researchguides.ben.edu/source-evaluation


KERESÉS

FORRÁSÉRTÉKELÉS
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Tematikus 

keresés

Szuperkeresővel

http://www.lib.uni-corvinus.hu/


FELHASZNÁLÁS, 

DOKUMENTÁLÁS
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 Olvass, olvass, olvass! Rugalmasság, reflexió, a keresési 

stratégia újragondolása

 Jegyzetelés (ötletek, források, idézetek), annotáció

 A naprakész kutatás

 mindmapping

 kutatási napló (Evernote, Google Docs)

 tárolás, mentések (web-keresés - DOI)

https://www.publicationcoach.com/research-diary/


FELHASZNÁLÁS, 

A NAPRAKÉSZ KUTATÁS
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„Extra szolgáltatások”

 alert szolgáltatások / RSS (mentett keresés, 

tartalomjegyzék, gyarapodási lista)

 idézettség követése – GS, Jstor, Scopus, stb.

 cikk ajánlások: Sage, Mendeley, Res. Gate)



FELHASZNÁLÁS, 

HIVATKOZÁSOK
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 Miért, mikor, hol, hogyan? (bibliográfia, 

felhasznált irodalomjegyzék, 

hivatkozásjegyzék, lábjegyzet; nemzetközi 

szabványok)

 Kerüld a plágiumot! Turnitin Plagiarism

Spectrum

 Bibliográfiai segédprogramok (CiteUlike, 

Mendeley, EndNote, Zotero)

https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism-spectrum/
https://www.zotero.org/


KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


