A bibliográfia fogalma és típusai
Bármilyen korszer is legyen egy katalógus, csak azt tudjuk meg bel le, hogy egy konkrét
dokumentum a könyvtárban megvan-e, vagy valamilyen témáról találunk-e könyveket? A
könyvtári katalógus csak a könyvtár dokumentumait tárja fel. Hiába olvassuk rendszeresen
szakterületünk folyóiratait, lehet, hogy egy számunkra fontos tanulmány más folyóiratban
jelent meg. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy valamilyen témáról valóban milyen könyvek,
és cikkek, tanulmányok jelentek meg, vagy arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott
szerz nek milyen m vei megjelentek meg, vagy arra, hogy folyóiratokban milyen cikkek,
tanulmányok jelentek meg, akkor a bibliográfiákat kell megnéznünk.
A bibliográfia lel helyt l függetlenül tárja fel a dokumentumokat. A bennük található
rekordokról a katalógusokban kell megnézi, hogy az adott könyv, folyóirat melyik
könyvtárban található.
A bibliográfia olyan dokumentumok jegyzéke, amelyek valamilyen közös tulajdonsággal
rendelkeznek. Ez a tulajdonság többnyire a dokumentumok témája, de lehet a megjelenés
helye, ideje, vagy a dokumentumok típusa is. Ezek a jegyzékek rendezett formában sorolják
fel a dokumentumokat. A rendez elv lehet bet rend, szakrend, id rend, vagy bármi más, ami
a használat szempontjából célszer . Legtöbb esetben név, tárgy, vagy címmutató egészíti ki,
aminek segítségével az egyes tételek visszakereshet k.
Egy bibliográfia lehet összefoglaló, lezárt, azaz retrospektív, vagy rendszeresen,
folyamatosan megjelen , azaz kurrens.
Beszélhetünk egyetemes vagy nemzeti bibliográfiáról, aszerint, hogy egy nemzet, vagy a
világirodalom m veit regisztrálja. Az általános bibliográfia valamennyi tudományágat, a
szakbibliográfia egy szakterület irodalmát regisztrálja.
Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról
szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia.
Egy település, vagy földrajzi egység történetét bemutató m vek listája a helytörténeti
bibliográfia.
A filmeket leíró bibliográfiát filmográfiának, a hanglemezeket és CD-ROM-okat leíró
bibliográfiát diszkográfiának nevezzük.
Sok irodalmi, tudományos, és ismeretterjeszt folyóirat van, aminek nemcsak a friss
közleményei érdeklik az olvasót. Régi, akár száz évvel ezel tti tanulmányai sem elavultak,
vagy éppen történeti szempontból érdekesek. Az ilyen folyóiratoknak elkészül a
repertóriumuk, hogy a tanulmányok szerz , cím, esetleg tárgy alapján megtalálhatók
legyenek.
Megjelenhet a bibliográfia önállóan, vagy valamely más írásm részeként is. Ez utóbbit
rejtett bibliográfiának nevezzük. Sok tudományág rendelkezik olyan m vel, ami az adott
tudományág alapjait, kutatásának módszereit foglalja össze. Ezek gyakran tartalmaznak
bibliográfiát is, ami ennek a szakterületnek az alapvet irodalmát tárják fel. Ez a rejtett
szakbibliográfia. Sokszor önálló kiadványként is megállnák a helyüket. Ha a bibliográfiai
adatok mellett rövid ismertetést, annotációt találunk, ezt annotált bibliográfiának nevezzük.

Készíthetünk figyelemfelkeltés céljából adott olvasói csoport számára bibliográfiát, ez az
ajánló bibliográfia.
Tudományos publikációnak és diplomamunkának fontos része az adott téma bibliográfiája.
Aki ilyen jelleg munkát olvas, azt általában érdekli mi jelent meg még ebben a témában,
mire támaszkodhatott a kutató? Miután új ismeret közlésér l van szó, a hitelesség is
megköveteli a gondosan elkészített bibliográfiát.
Mint látjuk, bárki készíthet bibliográfiát. A tanulmányához, szakdolgozatához mindenki maga
készíti. Adott szakterület szakért i is összeállíthatják a szakterület bibliográfiáját. Ha a
könyvtár katalógusában együtt keresünk szakterületre és bibliográfiára (néprajz and
bibliográfia), megtudjuk, hogy a könyvtár milyen bibliográfiákkal rendelkezik az adott
szakterületen.
A jelent sebb bibliográfiákat a könyvtárak szerkesztik egymással munkamegosztásban. A
nemzeti könyvtár építi a nemzeti bibliográfiát. Az országos szakkönyvtárak a
szakbibliográfiákat, az önkormányzati könyvtárak a helyismereti bibliográfiákat építik. A
fels oktatási könyvtárak az oktatók tudományos publikációit és a diplomamunkákat
regisztrálják. A könyvtárak a bibliográfiák mellett további, az olvasót támogató szolgáltatást
is készítenek, mint pl. lel helyjegyzék, címjegyzék stb.
Szükség esetén a szépirodalmi m vek adatait is feldolgozzák a könyvtárak. A Szabó Ervin
könyvtár adta ki 1980-ban a Csoma Mihályné és Bori Erzsébet által szerkesztett Szépirodalmi
gy jteményes kötetek elemz katalógusát. Több mint harminc év alatt antológiákban
megjelen drámákat, novellákat, kisregényeket, irodalmi forgatókönyveket és hangjátékokat
tárja fel a szerz k bet rendjében. Címmutató egészíti ki.
A jelent s tudományos folyóiratok sokszor feladatuknak tartják, hogy a szakterületükön
megjelent, f ként tudományos cikkeket, könyveket regisztrálják.
Sok bibliográfia megjelenik elektronikus információhordozón is. Ezek lehetnek teljesen újak,
de sok van közöttük, ami egy nyomtatásban megjelen kiadvány számítógépes változata, vagy
utódja.
Keresés a számítógépes bibliográfiákban
A számítógépes bibliográfiák használata nagymértékben hasonlít a számítógépes
katalógusokéhoz. Általában felajánl a rendszer egy egyszer és egy összetett keresést. Az
egyszer keresés megfelel , ha konkrét szerz vagy címet keresünk. Az összetett keresés
lehet vé teszi, hogy több mez ben egyszerre keressünk, vagy egy keresést lesz kítsünk egy
mez re. Az összetett keresésnél általában van mód arra, hogy megjelenési évre a
dokumentum nyelvére és a dokumentum típusára is lekorlátozzuk a kérdést. Ez nagyon
hasznos dolog, mert a szakbibliográfiák folyóiratcikkeket, tanulmányköteteket, s t ma már
elektronikus dokumentumokat egyaránt feldolgoznak.
A legfontosabb, interneten is elérhet bibliográfiák, szolgáltatások:
Magyar Nemzeti Bibliográfia

A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája (Budapest, OSZK) általános,
nemzeti és kurrens, mert rendszeres id közökben jelenik meg, és folyamatosan feltárja a
legújabban Magyarországon megjelent könyveket. A kiadvány a teljesség igényével
regisztrálja a Magyarországon önállóan megjelent kiadványokat, szép- és szakirodalmat
egyaránt. Nem tartoznak gy jt körébe a prospektusok, propaganda kiadványok, valamint az
általános és középiskolai tankönyvek, fels oktatási jegyzetek. A könyvek leírását 49
szakcsoportban közli a kiadvány. A dokumentum leírásokat név, cím és ISBN mutató egészíti
ki. Megjelenik havonta kétszer. Éves kumulált kötete a Magyar Könyvészet. Az 1976 óta
megjelent füzetek anyaga CD-ROM-on is megjelent.
Elérése interneten: http://www.oszk.hu Online szolgáltatások menüpont. A könyvtár
gy jt köre megegyezik a bibliográfia tartalmával, így a menüponton belül a katalógust
válasszuk.

A ’LibriVision’ rendszer a katalógus mellett több más szolgáltatást is tartalmaz, ezért
adatbázis választással kezdjük a munkát. A katalógus egyszer , összetett és haladó
keres felülettel rendelkezik. A böngészés menüpont a rendezett listák (szerz , cím, stb.)
áttekintését teszi lehet vé.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia régi és új adattárait a következ címen érhetjük el:
http://mnb.oszk.hu/

http://www.arcanum.hu/oszk/

Id szaki Kiadványok Repertóriuma
Magyar Nemzeti Bibliográfia. Id szaki Kiadványok Repertóriuma (Budapest. OSZK)
általános, nemzeti, kurrens repertórium. A kiadvány válogatva regisztrálja a hazai
folyóiratokban megjelen legújabb társadalom- és természettudományi cikkeket. Név és
tárgymutató segítségével tájékozódhatunk benne. 1993-tól CD-ROM-on is megtalálható a

tartalma. Elérése interneten: http://www.oszk.hu Online szolgáltatások menüpont alatt IKER
néven, vagy közvetlenül a http://w3.oszk.hu/rep.htm címen.
Az adatbázis 1993 óta épül. Tartalmazza a Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi
Könyvtárba beérkezett társadalom- és természettudományi id szaki kiadványok válogatott
cikkanyagának adatait. Az adatbázis építése a 2002-es adatokkal lezárult.

Id szaki Kiadványok Bibliográfiája
A nemzeti könyvtár teljességre törekv en gy jti a Magyarországon megjelent id szaki
kiadványokat, és adataikat közzéteszi. Az adatbázis az 1986 óta épül. Tartalmazza
(fokozatosan visszamen leg is) a Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi
Könyvtárba beérkezett periodika (hírlapok, folyóiratok, évkönyvek stb.) adatait. Elérése
interneten: http://w3.oszk.hu/ikb_h.htm
A keres felület sokoldalú visszakeresést tesz lehet vé. Nem csak a folyóiratok címeire
kereshetünk, de azt is megtudjuk, adott szakterületen, vagy városban milyen folyóiratok
jelennek meg. Megtudjuk, hogy egy folyóirat mikor indult, és mikor sz nt meg? Van-e
folytatása, vagy volt-e el zménye?

Részben az IKER adatbázis folytatásaként jelent meg a Humántudományi tanulmányok, és
cikkek adatbázisa. Ebben a keresést tudományterületekre sz kítve végezhetjük.
http://www.oszk.hu/humanus/

Nemzeti Periodika Adatbázis
Olvasóként gyakran lehet szükségünk külföldi folyóiratban megjelen tanulmányra. Ha a
kérdéses folyóirat hazai könyvtárban megtalálható, akkor gyorsabban és f ként olcsóbban
juthatunk a cikk másolatához. Ebben segít az NPA. Az adatbázis a http://www.oszk.hu/ cimen
érhet el az online szolgáltatásokon belül a katalógus adatbázisai között. A folyóirat bármely
adata alapján kereshetünk. A folyóirat adatain túl megtudjuk az el fizet könyvtár pontos
címét. A cikk másolathoz könyvtárközi kölcsönzés útján juthatunk.
A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtárostól kell kérni.
Könyvtártudományi bibliográfia
A nemzeti könyvtár keretein belül m ködik a könyvtártudományi szakkönyvtár. A MANCI
(Magyar és Nemzetközi Cikkek) adatbázis a magyar könyvtár- és információtudományi
folyóiratok teljes kör , feldolgozása alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva,
1986 óta dolgozza fel. Szintén a LibriVision adatbázisai között találjuk. A külföldi cikkek egy
részének referátumát a Könyvtári Figyel c folyóiratban is megtaláljuk.
Pedagógiai szakirodalom
Az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár (OPKM) kiadványa a Magyar Pedagógiai
Irodalom és a Külföldi Pedagógiai Információ c. kurrens bibliográfia. Az el bbi a
Magyarországon megjelent pedagógiai könyveket és a folyóiratokban megjelen pedagógiai
és pedagógiai vonatkozású tanulmányokat, cikkeket. Utóbbi a szakkönyvtár által vásárolt
külföldi könyveket és a folyóiratok tanulmányait regisztrálja. A PAD (Pedagógiai Adatbázis)

bibliográfiai adatbázis 1989-t l mind a hazai, mind pedig a külföldi szakirodalmat
regisztrálja.
Elérése: http://www.opkm.hu

A könyvtár gy jt köre megegyezik a bibliográfia tartalmával, ezért az online katalógus
menüpontot válasszuk

Az összetett keresésnél több mez alapján kereshetünk egyidej leg, és sz kíthetjük a keresést nyelv
és dokumentumtípus alapján.

A tárgyszójegyzékben megtaláljuk a fogalom alá- és fölérendelt fogalmát, valamint az idegen
nyelv változatait
A könyvtár a cikkek, tanulmányok bibliográfiai adatait is a katalógusba integrálva gy jti.
Több mint 200 000 rekordot tartalmaz. Kereshetünk szerz , cím és tárgyszó alapján. Az
összetett keresésben módunk van nyelvre és dokumentum típusra sz kíteni. Böngészni a
szerz , cím és tárgyszó mez ket lehet. Az adatbázis rendelkezik tárgyszójegyzékkel, amely
tartalmazza egy fogalom alá- és fölérendelt fogalmát, szinonimáját, valamint az idegen nyelvi
megfelel it. Ez nagymértékben megkönnyíti a helyes keres kérdés megfogalmazását.
Irodalmi bibliográfia
A F városi Szabó Ervin Könyvtár építi az Irodalmi kritikák és recenziók analitikus
bibliográfiáját. Ez 1961-t l 1993-ig cédula formátumban jelent meg, melyekb l a könyvtárak
maguk építették a bibliográfiát. 1993-tól a bibliográfia számítógépes adatbázis formájában
épül. Közös CD-ROM kiadványban jelenik meg a Szociológiai Irodalom Bibliográfiájával és
a Mesegy jtemények analitikus bibliográfiájával együtt. Az adatbázis 408 magyar nyelv
folyóiratot és 1476 tanulmánykötetet dolgoz fel. Elérése http://www.fszek.hu . Itt a könyvtár
gy jt köre nem egyezik meg az adatbázis tartalmával, ezért az adatbázisok menüpont saját
adatbázisok almenüjét válasszuk. Valamennyi kereshet mez indexét is megtekinthetjük.
Fontos tudni, hogy itt a szerz nem az irodalmi m szerz je, hanem az elemzés szerz je.
Például Ady Endre nevét a szerz höz írjuk be, akkor Adynak a kortársairól és m veikr l írott
tanulmányait keresi. Ha Adyról és m veir l szeretnénk keresni, akkor irodalmi tárgyszóként
kell keresni.

Az adatbázis menüpont, ezen belül a saját adatbázisok menüponton keresztül jutunk a
könyvtár által szerkesztett bibliográfiákhoz. Itt a lámpás ikonnal indítjuk a keresést.

A szerz ebben az adatbázisban a recenzió szerz jét jelenti. Az irodalmi m szerz jét az
irodalmi tárgyszó mez ben keressük.
Minden keres kérdést beilleszthetünk a sorok végén található indexb l is.
Szociológiai irodalom
A szociológia tudományágnak a F városi Szabó Ervin Könyvtár az országos szakkönyvtára.
1970 óta épül a tudományág szakbibliográfiája. Tartalmazza a Magyarországon megjelent
folyóiratok és tanulmánykötetek cikkeit, valamint a külföldön megjelen magyar vonatkozású
cikkeket. Az adatbázisban cím, szerz , kötött és szabad tárgyszó alapján kereshetünk. Szintén
a http://www.fszek.hu címen érjük el a saját adatbázisok között.

Ugyanitt elérhetjük a Budapest történetének válogatott bibliográfiáját 1950-1983-ig és a
Budapest képarchívumot is.
Magyar M szaki és Gazdasági Repertórium
Az Országos M szaki Szakkönyvtár kb. 300 hazai m szaki és gazdasági szakfolyóirat,
valamint a konferencia kiadványok és tanulmánykötetek feldolgozásával építi a m szaki
szakbibliográfiát 2002-t l. El zménye a Cikk adatbázis volt, amely a külföldi szakirodalmat
is feldolgozza. Az intézmény adatbázisaiban az alábbi címen kereshetünk:
http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204

Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshet Adatbázisa
A MATARKA a magyar folyóiratok tartalomjegyzékének kereshet adatbázisa. Több, mint
300 hazai folyóiratot dolgoz fel 1990-t l. A szolgáltatást a hazai könyvtárak közösen építik a
Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának koordinálásával. A http://www.matarka.hu/ címen
érhet el. Cím és szerz alapján kereshetünk. A keresést sz kíthetjük szakterületre, folyóiratra
és teljesszöveg rekordokra. A feldolgozott folyóiratok címét bet rendes, vagy tematikus lista
alapján választhatjuk ki. A kiválasztott cím után a megfelel évfolyam és szám kiválasztása
következik. Az adott számban található cikk leírása tartalmazza az adott tanulmány vagy
folyóirat internetes elérhet ségét is.

Ha a cikk leírásában linket találunk, akkor a folyóirat weboldalát, vagy közvetlenül a cikket
érhetjük el. A cikkek egy részének teljes szövegét az Elektronikus Periodika Adatbázisban
(EPA) találjuk meg.
Magyar Mez gazdasági bibliográfia
Az Országos Mez gazdasági Könyvtár gy jti, és feldolgozza a hazai folyóiratokban és
gy jteményes munkákban megjelen mez gazdasági és a mez gazdasággal kapcsolatos
tanulmányokat. A szakbibliográfia anyagát a könyvtár katalógusába integrálva szolgáltatja.
Elérése interneten: http://www.omgk.hu/pages/alephkeret.htm címen.

A könyvtár az ALEPH rendszert használja. Az adatbázisváltás menüpontnál az alábbi
adatbázisok közül választh
MGK Könyvtári OPAC (MGK+FIR)
FIR Folyóirat(cím) adatbázis
MGK Könyvek Adatbázis (MGK)
MAB Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia
TMH Európai Uniós, Magyarországgal foglalkozó külföldi szakirodalmi adatbázis
TMF Európai Uniós külföldi szakirodalmi adatbázis
Magyar Orvosi Bibliográfia
Belépéskor meg kell határoznunk a keresési stratégiát. El kell dönteni, hogy tartalmi vagy
formai jegyek alapján keresünk.

A keres kérdés kitöltése után további mez k alapján sz kíthetjük a keres kérdést.

PRESSDOK
Az Országgy lési könyvtár a politikai, oktatáspolitikai és gazdaságpolitikai témájú cikkek
bibliográfiáját építi, és CD-ROM hordozón adja ki. A PRESSDOK a magyar, a HUNDOK
pedig a külföldi magyar vonatkozású cikkeket regisztrálja. Jelenleg még nem érhet el
hálózaton.
Nemzetközi szakirodalmi adatbázisok
Tudósok, kutatók, fejleszt mérnökök igényeit nem mindig elégíti ki a hazai könyvtárak által
készített szakbibliográfiák, hisz ezek csak a könyvtár által beszerzett hazai és külföldi
irodalmat tudják feltárni.
Néhány szakirodalmi információszolgáltató intézmény pontosan erre a feladatra
specializálódott. Az egész világ vezet tudományos folyóiratát, fontos tudományos
publikációit, konferencia kiadványait, disszertációit gy jtik. Ezek alapján készülnek a
tudomány legújabb eredményeit reprezentáló szakirodalmi adatbázisok. A feltárás módja
magas színvonalú. A tartalmi feltárás többnyire tezaurusz (összefüggéseket is feltáró
szerkesztett tárgyszójegyzék) vagy tárgyszó alapján készül. A rekordok a bibliográfiai
adatokon túl referátumot is tartalmaznak. Ezeket az adott tudományág szakemberei készítik.
Kezdetben ezek is nyomtatásban jelentek meg, de az 1970-es években általánossá vált a
számítógépes szolgáltatás eleinte számítógépes adathordozón, majd online módon, azaz távoli
számítógépekr l elérhet módon.
A szolgáltatás magas ára miatt csak néhány tudományos szakkönyvtár és kutatóintézet fizet
el ezekre a szolgáltatásokra. A közkönyvtárak és a fels oktatási könyvtárak számára közös
el fizetéssel vált elérhet vé néhány fontos nemzetközi szakirodalmi adatbázis.
Elektronikus Információ Szolgáltatás
Az EISZ az Oktatási Minisztérium programja. Valamennyi fels oktatási könyvtár számára
el fizeti az itt folyó tanulmányi és kutatómunka számára legfontosabb adatbázisokat. Így az
egyetemek hozzájutnak olyan adatbázisokhoz, amelyet külön-külön nem tudnának el fizetni.
Csak az egyetemi hálózaton belül használható.

Minden felhasználónak regisztrálni kell magát.
A jelszót a regisztráció és a szabályok elfogadása után e-mailben kapja meg minden
felhasználó.
Az EISZ szolgáltatásai:
Web of Science
útmutató
A WoS egyetemes szakbibliográfia. Az Institute for Scientific Information a világ közel
10000 jelent s tudományos szakfolyóirat és konferencia kiadvány feldolgozása alapján
készíti. Három adatbázisa szinte valamennyi tudományágat lefedi.
1. Arts & Humanities Citation Index - bölcsészettudományi és m vészeti index
2. Science Citation Index Expanded & SciSearch - természet- és m szaki tudományos
index
3. Social Sciences Citation Index & Social SciSearch - társadalomtudományi index
Az adatbázis specialitása, hogy a tanulmányok adatain és kivonatain túl regisztrálja az idézett
cikkek adatait is. Ennek segítségével hólabdaszer en fel lehet göngyölíteni egy tudományos
kutatás szakirodalmát. Ha egy tanulmányra gyakran hivatkoznak, az azt jelenti, hogy sok új és
értékes információt tartalmaz. Az idézettség alapján az intézet a folyóiratok rangsorát is
felállítja. A közölt és idézett cikkek aránya alapján állapítják meg a folyóirat impakt
faktorát.
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Az idézett cikk adatait itt nézhetjük meg. A rövid tartalmi kivonatból sok fontos adatot
megtudunk. A kutatók felvehetik a kapcsolatot egymással.

Science Direct
Az adatbázis az Elsevier kiadó szolgáltatása. A kiadó profilja a természettudományos,
szaki és orvosi folyóiratok terjesztése. Ezek a folyóiratok képezik a szolgáltatás alapját.
Másfél millió cikk teljes szövege olvasható, és letölthet különböz (HTML, PDF, TEXT,
stb.) szövegformátumban. (Nem tévesztend össze a fulltext adatbázisok szolgáltatásával,
ahol a szöveg szavaira is lehet keresni.)

A folyóiratok listájából is kereshetünk cikkeket
Lesz kíthetjük a keresést egy szakterületre.

Az EISZ program még további szolgáltatásokat közvetít, amelyek a fels oktatási
tanulmányokat szolgálják.:
·

A Magyar Tudományos Akadémia folyóiratainak teljes szövege 2000-t l

·

Akadémiai kiadó nagyszótárai és nyelvvizsgára el készít tesztek

·

Új magyar irodalmi lexikon

·

Környezetvédelmi lexikon

EBSCO
Az EBSCO nev cég egy folyóirat el fizetési ügynökség. Az általa forgalmazott több mint
20 000 folyóirat feldolgozása alapján készül a szakirodalmi adatbázisuk. A Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma ezt a szolgáltatást fizeti el a hazai közkönyvtárak
számára, ezért csak ezekben a könyvtárakban hozzáférhet . Az interneten a
http://search.epnet.com/ címen érjük el és az alábbi adatbázisokat tartalmazza:

·

Academic Search Premier: Általános szakbibliográfia. 7 500, f ként
akadémiai folyóirat cikkeinek adatai és referátumait tartalmazza. 3000 folyóirat teljes
szövegét is olvashatjuk. A folyóiratok feldolgozása általában 1990-t l történt, de a
legfontosabb 100 folyóirat adatait 1975-t l megtaláljuk.

·

Business source premier: Ez az adatbázis els sorban üzleti profilú oktatási intézmények
és szakkönyvtárak részére készült, és a menedzsment, a gazdaságtudományok, a pénzügy,
a könyvelés, a nemzetközi vállalkozás és a marketing területeit fedi le. A világ vezet
üzleti folyóiratait dolgozza fel. 3000 folyóiratnak a teljes szövegét, valamint a
legfontosabb közgazdasági mutatókat is tartalmazza.

·

Masterfile premier: Ez az adatbázis közel 2000 általános jelleg , valamint üzleti,
egészségügyi, oktatási és tudományos folyóirat cikkeinek teljes szövegét, referensz
veket, életrajzokat és képgy jteményt tartalmaz.

·

Newspaper source: 23 amerikai és nemzetközi napilap teljes tartalmát valamint 200
lapból válogatást szolgáltat.

·

Health source nursing/academic edition: 600 orvostudományi és beteggondozási
szakfolyóirat teljes szövegét szolgáltatja. Ez az adatbázis a Clinical Pharmacology
adatbázist is magában foglalja.

·

A Health Source consumer edition: Ismeretterjeszt egészségügyi folyóiratok, valamint
népszer kézikönyvek gy jteménye az egészséges életmód és betegségmegel zés
témaköréb l.

·

Medline: Az amerikai National Library of Medicine átfogó orvostudományi adatbázisa.
4 600 folyóiratot dolgoz fel. Egy részének teljes szövegét is közli.

·

ERIC (The Educational Resource Information Center) egy amerikai országos pedagógiai
információs rendszer, amely 2200 tömörítvény hivatkozásokkal b vített teljes szövegét,
valamint közel 1000 oktatással kapcsolatos folyóirat referátumát és bibliográfiai adatait
tartalmazza.

Az összetett keres felületen több mez t is kijelölhetünk. Az adatbázis jól kidolgozott tárgyszó
rendszere alapján További fogalmakat ajánl fel a keresés pontosításához:
A HTML formátumú tanulmányok szövegét lefordítja a rendszer világnyelvekre.

HUNOPAC
A HUNOPAC nev központi szolgáltatás a Széchényi Könyvtárban készül könyvtárosok és
olvasók számára egyaránt. A http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/opac.htm címen
érhet el. Tartalmazza a hazai könyvtárak katalógusának címét. Hozzásegíti az olvasót a
könyvtárak állományában való kereséshez. Ez az egyetemi és f iskolai hallgatók számára
fontos lehet, mert lakóhelyük és fels oktatási intézményük könyvtárában is tájékozódhatnak,
miel tt felkeresik az adott könyvtárat. Az oldalról más adatbázisok, közös katalógusok és
elektronikus könyvtárak címét is megtudjuk.

Összefoglalás
A katalógusok és bibliográfiák között lehetnek átfedések. Egy szakterület szakkönyvtára az
adott szakterület dokumentumait gy jti. Az katalógusuk tekinthet egyben a szakterület
bibliográfiájának is. Sok könyvtár a katalógusát és az általa szerkesztett bibliográfiát közös
szoftverrel m ködteti. Így az olvasó egy helyen találja meg az információt. Sok könyvtár
beépíti a katalógusába az interneten elérhet dokumentumok adatait is. Ez akkor hasznos az
olvasó számára, ha a dokumentum elég megbízhatóan és mindig megtalálható lesz a
hálózaton. Ha sok ilyen rekordot tartalmaz a katalógus, és az adatok gyakran változnak, az a
katalógus min ségének romlásához vezethet.
A katalógusok, bibliográfiák és egyéb központi szolgáltatások teljes rendszere nyújt segítséget
számunkra abban, hogy a tanuláshoz, munkánkhoz a megfelel szakirodalmat megtaláljuk.

