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Minden egy helyen
A tudományos célú kutatás az egyik leg-

alapvetőbb tevékenység az Egyetemen. 

Akár a disszertáció megírásáról, akár egy 

házi dolgozat elkészítéséről vagy a kö-

vetkező órára való felkészülésről van szó, 

létfontosságú, hogy a lehető legszélesebb 

körben kutakodva, de a lehető legrövi-

debb idő alatt hozzájussunk a szükséges 

könyvekhez, cikkekhez. A könyvtári 

honlap „Keresés és kutatás” menüjében 

minden megtalálható, ami ehhez kell, de 

ennél sokkal többet is kínál: vezérfonalat 

nyújt a teljes kutatási folyamat mene-

dzseléséhez, az irodalom felkutatásától 

a publikáció megjelentetéséig.

Hol keressem?

A menüpont első szakaszában doku-
mentum típusonként sorakozik, hogy mit, 
hol érdemes keresni. itt megtudhatjuk hol 
találunk nyomtatott és/vagy e-könyveket, 
mit tegyünk, ha egy régebbi példányra van 
szükségünk, vagy éppen vásárolni szeret-
nénk a Debreceni Egyetemi kiadó könyveiből 
egyet. Azt is láthatjuk, hogy milyen online 
gyűjteményekben kutakodhatunk e-köny-
vek iránt, illetve hogyan juthatunk hozzá más 
könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz. 

Ugyancsak részletes információk állnak 
rendelkezésre több ezer folyóiratról, hozzá-
férésük módjáról, legyen az akár nyomtatott, 
elektronikus, régi, új, ingyenes vagy előize-
tett. Szintén részletes ismertetést találunk a 
tudományos folyóiratcikkek beszerzésének 
sokféle lehetőségéről: pontosan megtudható 
mit kell tennünk, ha nyomtatásban, elektro-
nikus formában, internetről letöltve, vagy 
más könyvtárból átkérve szeretnénk egy 
nélkülözhetetlen cikket megkapni. 

A Debreceni Egyetemen született szakdol-
gozatok, disszertációk ma már elektronikus 
formában kerülnek a DEA-ba, de a korábbi-
akat még bekötve, a könyvtár raktáraiban 
őrzik. Az itt található leírásból nem csak az 
tudható meg, hogy ezekhez milyen módon 
lehet hozzájutni, de az is, hogy milyen 
online forrásokból tölthetünk le a világ más 
egyetemein készített dolgozatokat.

Adatbázisok adatbázisa

A DEENk jelenleg csaknem hatvan külön-
böző típusú adatbázishoz kínál hozzáférést. 
Ezek egy része ingyenes, más részük viszont 
csak beiratkozással érhető el. listájuk az 
„Adatbázisok” menüpont alatt látható, de a 
könnyebb eligazodás érdekében készítettek 
hozzá egy keresőt, amivel név, hozzáférési 
mód és tudományterület alapján is böngész-
hetjük az elérhető adatbázisokat. A témakör 
kiválasztása után megjelenő listában külön 
láthatjuk a szak- és a multidiszciplináris jelle-
gű forrásokat, az előizetetteket, valamint az 
ingyenesen használhatókat.

minden adatbázis mellett van egy rövid 
ismertető, valamint egy segédlet a hasz-
nálatához. ráadásként feltüntetik annak a 
szakkönyvtárosnak (szakreferens) a nevét 
és elérhetőségét is, aki az adott tudomány-
területen – és adatbázissal kapcsolatban – 
további segítséget tud nyújtani. mindennek 
kiegészítéseként az oldalsó sávban a DEENk 
azon könyvtárának adatai jelennek meg, ahol 
a kérdéses tudományterület szakirodalma 
megtalálható. 

további funkcióként maguk a felhasználók 
is ajánlhatnak szerintük hasznos adatbáziso-
kat, valamint ezen a lapon jelennek meg az 
egyetemen éppen kipróbálás alatt lévő új 
adatbázisok. 

Kutatási folyamat és publikálás

Nem csupán szárnyait bontogató, de ta-
pasztalt kutatóknak is hasznosak lehetnek 
az ebben a menüpontban összegyűjtött 
információk. olyan, a tudományos publiká-
lással kapcsolatos gyakorlati útmutatókat 
találunk itt, amelyekből megtudható, hogy 
milyen szempontok szerint válasszunk folyó-

iratot cikkünk számára, mire ügyeljünk, hogy 
elkerüljük a predátor kiadókat stb. Hasznos 
információkat kapunk emellett a cikkek 
láthatóságát és széleskörű elérhetőségét 
biztosító lehetőségekről, valamit a tanul-
mányunk megjelentetéséhez igényelhető 
támogatások köréről is. 

Ahogy a DEENk egész tevékenységében, 
úgy ebben a szakaszban is hangsúlyos 
szerepet kap az open access. Az itt található 
szakaszok részletekbe menő információkat 
nyújtanak az open access gyűjteményekről, 
az e módon történő publikálás tudnivalóiról, 
valamint a különböző támogatási formákról. 

mindezt a megfelelő hivatkozások készíté-
séhez nélkülözhetetlen szoftverek ismertető-
je, valamint az egyetemen rendelkezésre álló 
plágium-ellenőrzők bemutatása, használa-
tukhoz szükséges információk egészítik ki.

Láthatóság mindenek felett

külön menüpontban gyűjtötték egybe az 
mtmt regisztrációhoz kapcsolódó szolgálta-
tások leírását, a publikációk és szakdolgoza-
tok feltöltéséhez használandó űrlapokat és 
információkat.

Az “Egyetemi folyóiratok” menüpont alatti 
táblázat a Debreceni Egyetemen megjelenő 
folyóiratokról nyújt teljes képet. Az átfogó 
listában AbC sorrendben láthatók az egye-
temünkön kiadott folyóiratok, amiben a 
cím és elérhetőség mellett minden lapnál 
feltüntették a kiadó kart, a nyelvet, valamint 
a tudományterület szerinti besorolást is.

A “keresés és kutatás” menüben böngész-
ve azt mondhatjuk, hogy a könyvtárosok 
alapos munkát végeztek, amikor ez a sza-
kaszt összeállították, s a kutatók, valamint 
a kutatási folyamat sokféle igényeire jól 
rezonáló, azt hatékonyan szolgáló eszközt 
illesztettek a honlapba. 


