Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban
http://search.ebscohost.com/
Az EBSCO (Elton B. Stephens Company) folyóiratel fizetési és adatbázisszogáltató cég több
mint félévszázados múltra tekint vissza. 250 szakirodalmi adatbázist szolgáltat a világ szinte
minden pontján. Az adatbázisokban napi 4 millió keresés érkezik.
Magyarországon nemzeti licence keretében történik az el fizetés nyilvános közkönyvtárak
számára. Az el fizetett csomagban az alábbi, többnyire teljes szöveg adatbázisok találhatók:
Az adatbázisok:
• Academic Search Premier
• Business Source Premier
• Regional Business News
• MEDLINE
• Educational Resource Information Center
• MasterFILE Premier
• Health Source - Consumer Edition
• Health Source: Nursing/Academic Edition
• Clinical Pharmacology
• Newspaper Source
• Library, Information Science & Technology Abstracts
Az adatbázisok egyenként több ezer folyóirat, tanulmánykötet és konferencia kiadvány
alapján készülnek. Rövid magyar nyelv ismertetést a bejelentkez képerny n találunk.
További információt angol nyelven olvashatunk az adatbázisokról.
A bejelentkez képerny n egyszerre több adatbázist kijelölhetünk.

Keresés szavak alapján
A keres felület sok lehet séget biztosit a megfelel keres kérdés megfogalmazására. A
legördül mez lista tartalmazza a mez k rövidítését, amit a haladó kereséshez tudunk a
kés bbiekben felhasználni. A sor hozzáadása opcióval újabb kereshet mez hozzáadására
van lehet ség. A keres kifejezéseket összekapcsoló operátorokat szintén a legördül listából
választjuk ki. A keresés elindítása el tt módunk van a keresés eredményét sz kíteni
megjelenés éve, dokumentumtípus és kiadványtípus alapján Meghatározhatjuk, hogy a
megjelen rekordokban az illusztrációk megjelenjenek-e Ez több találatrekord estén segít a
megfelel rekordok kiválasztásában.

Az alábbi példában három fogalmat kapcsoltunk össze:

A keres kérdésre adott válasz 195 rekord.
A rendszer a találatrekordok tartalmát kiértékeli és ezek alapján a keres szavakhoz
kapcsolódó tárgyszavakat felajánlja további tartalmi pontosítás céljára. A dokumentum és
kiadvány típusát is meghatározhatjuk utólag.
Rekordok megjelenítése
A rövid megjelenít formátum tartalmazza a tanulmányszerz jét, címét és forrását, valamint
az illusztrációk kisméret képét. A nagyító ikonra állva el zetes képet látunk a fontos
adatokról.

A hivatkozási formátum tartalmaz minden fontos adatot A linkelt adatokkal újabb keresést
kezdeményezhetünk.

A tanulmányok teljes szövege kevés kivétellel megjeleníthet PDF vagy HTML
formátumban. A HTML formátum el nye, hogy a rendszer tanulmány szövegének
világnyelvekre való fordítását biztosítja.

A megtalált és kijelölt rekordokat a nyomtató, levél, vagy lemez ikonra kattintva
értelemszer en kinyomtathatjuk, elküldhetjük levélben, vagy elmenthetjük. Mindhárom
esetben kérhetjük a teljes szöveget is. A rendszer több nemzetközileg elfogadott hivatkozási
stílust ismer:
• AMA (American Medical Assoc.)
• APA (American Psychological Assoc.)
• Chicago/Turabian: Szerz -Dátum
• Chicago/Turabian: Bölcsészettudomány
• MLA (Modern Language Assoc.)
• Vancouver/ICMJE

Amennyiben ez nem felel meg, igény szerinti formátumot is kialakíthatunk.

A rekordokat importálhatjuk más bibliográfiakezel rendszerbe, vagy elmenthetjük kés bbi
felhasználás céljából mappába is.
Keresés listák alapján:
A feldolgozott kiadványok listáját áttekinthetjük bet rend alapján, vagy kereshetjük téma és
címben szerepl szavak alapján.

A tárgyfogalmak menüpont további listák megtekintését teszi lehet vé: (tárgykörök, földrajzi
név és személy) A tudományos alapossággal kidolgozott tárgyszórendszer segítségével a
keresett témánk fogalmainak összefüggését láthatjuk, ami segíti keres kérdésünk pontos
megfogalmazását. A tárgyszóra kattintva a megtekinthetjük annak kifejtését, azaz a
tárgyszórendszeren belüli összefüggéseit.
A tárgyszavakat kijelölés után a „Hozzáadás gomb segítségével átemelhetjük a keres kérdés
mez be.

Smart text keresés

A keresési módok közül a „Smart text „opciót választjuk. Ekkor a keres mez be
összefügg teljes szöveget írhatunk. Célszer egy témánknak megfelel tanulmány
referátumát bemásolni. Ekkor a program feldolgozza, kiértékeli ezt a szöveget és ez alapján
megkeresi a hasonló témájú tanulmányokat
Vizuális keresés
Kezd k számára alakították ki a vizuális keresési felületet. A felületérzékeny keres ablakban
folyamatosan m ködik a súgó. A keres kérdés megfogalmazása után az egérrel való
navigálás során alakíthatjuk a kérdést.

Hivatkozott cikkek keresése
Az EBSCO új szolgáltatása az idézettség feltárása. A tanulmányok adatai közt az idézett
tanulmányok adatai is bekerülnek az adatbázisba. A hivatkozott referenciák menüpont
segítségével megkeressük a tanulmányt, amelynek az idézettségére kíváncsiak vagyunk. A
kijelölés után a „hivatkozó cikkek keresése gombra kattintva megtaláljuk a hivatkozó cikk
adatait.

Ha egy tanulmányra olyan cikkben hivatkoztak, ami nem tartozik a szolgáltató gy jt körébe,
akkor értelemszer en ennek adatit nem találhatjuk meg ebben a szolgáltatásban.

Saját EBSCOhost létrehozása
Rendszeres felhasználók számára további lehet séget biztosít a program. Ehhez regisztrációra
van szükség.

Regisztrált felhasználónak az alábbi jogosultságai vannak:
•
•
•
•
•
•
•

Beállítások mentése
Kutatás rendszerezése mappákba
Mappák megosztása másokkal
Mások mappáinak megtekintése
Keresési el zmények mentése és visszakeresése
E-mail figyel k és/vagy RSS feedek létrehozása
Távoli belépés a mentett kutatási listába

Az alábbi képerny n a regisztrált felhasználó saját ikeresési szokásainak megfelel en
alakíthatja a keres felületet, és ezeket a paramétereket elmentheti.

A mappába elmentett rekordokhoz bármikor bárhonnan hozzáférhetünk.

Ha egy témában rendszeresen szeretnénk tájékozódni, kérhetünk a rendszert l témafigyelést
az „alert” .ikon segítségével.

További információk:
A súgó menüpont segítségével b vebb információt kapunk angol nyelven.
A Könyvtári intézet honlapján is megtalálhatók keresési útmutatók:
http://support.ebscohost.com/training/lang/hu/hu.php

