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Új szolgáltatás az egyetemen:

A Könyvtár honlapján külön menüpont-
ban látható a debreceni Egyetemen megje-
lenő folyóiratok listája. Az itt található több 
mint negyven folyóiratból három (gerundi-
um; international Journal of Horticultural Sci-
ence; StAdiUm-Hungarian Journal of Sport 
Sciences) a debreceni Egyetem publikációs 
platformján jelenik meg. mi ez a platform, 
mióta létezik, és mit érdemes tudni róla? 
rövid írásunk ezekre a kérdésekre adválaszt. 

OJS-ben a jövő
A publikációs platformot a dEENK hozta 

létre annak érdekében, hogy a karok, tan-
székek, kutatócsoportok folyóiratai számára 
biztosítson modern, online megjelenési 
felületet. A 2018 novemberétől elérhető 
platform alapja az  Open Journal Systemnek 

(OJS) nevezett rendszer, mely tulajdonkép-
pen egy nyílt forráskódú folyóirat-szerkesztő 
felület. Ebben a rendszerben a szerkesztés 
teljes folyamata menedzselhető a kéziratok 
feltöltésétől, a korrektúrán át, a szerkesztői 
bírálaton keresztül a tördelésig és a kész 
lapszámok megjelentetéséig. 

Az OJS minden folyóirat számára komp-
lex, a modern igényeket teljes mértékben 
kielégítő online megjelenést biztosít. A 
kiadványok tulajdonképpen egy kész honla-
pot kapnak, amiben az aktuális szám cikkei 
mellett kereshetők az archív tartalmak is. Az 
egyes cikkek Html- és PdF-formában is meg-
nyithatók, és a keresést segítő kulcsszavakkal, 
absztrakttal egészülnek ki. A hivatkozást 
megkönnyítendő, a cikkek adatai jelenleg tíz 
hivatkozási stílusban is letölthetők, valamint 
közvetlenül exportálhatók a mendeley és 
bibtexreferensz szoftverekbe. 

Közös platform a folyóiratoknak
Az új platform a debreceni Egyetem azon 

folyóiratait gyűjti egy helyre, melyek ebben 
az OJS alapú rendszerben jelennek meg. A 
használói felület kialakításakor – amellett, 
hogy igazodtunk az Egyetem közös arcula-
tához – arra is törekedtünk, hogy felépítése 
átlátható, használata pedig egyszerű legyen. 

A platform nyitóoldalán a folyóiratok 
listája látható, rövid leírással. A folyóiratok 

saját oldalai a címre vagy a „Folyóirat meg-
tekintése” gombra kattintva nyithatók meg. 
minden itteni folyóirat hasonló felépítésű 
honlapot kap. megnyitáskor mindig az ak-
tuális lapszám cikkeinek listája látható. A 
menüpontok sorában második az archívum, 
amit a keresés gomb követ. A folyóirat 
tartalmában való kereséshez bármilyen 
kifejezés használható, s a találatok a szerző 
nevére, valamint a publikálás dátumára 
való szűkítéssel pontosíthatók. Figyelembe 
kell azonban venni, hogy minden esetben 
csak az adott folyóiratban lehet keresni, a 
platform átfogó keresésére nincs lehetőség.

Láthatóság mindenek felett
A publikációs platform az online lap-

kiadás minden előnyét készen nyújtja a 
szerkesztőségeknek: gyors megjelentetés, 
utólagos korrekció lehetősége és könnyebb 
a terjeszthetőség. A megjelent tartalom 
használati aránya egy graikonon ponto-
san nyomon követhető, a cikkek adatai és 
a teljes szöveg is indexelhető, vagyis jól 
láthatóvá válik a nagy keresők számára is. 
Az sem elhanyagolható szempont, hogy 
egy-egy cikk a teljes lapszám kiadása előtt 

is megjelenhet. 
A láthatóság legnagyobb biztosítéka, 

hogy az itt megjelent tartalmak nyílt hoz-
záférésűek, s a debreceni Egyetem open 
access alapokon működő archívumába 
(dEA) is bekerülnek. Ez állandó és tartós on-
line elérhetőséget nyújt még azt követően 
is, ha a folyóirat időközben megszűnik. Az 
már csak hab a tortán, hogy a dEA-t számos 
országos és nemzetközi szolgáltatás „aratja”, 
így az itteni tartalmak ezen aggregátorokon 
keresztül szinte azonnal láthatók lesznek 
a nemzetközi tudományos közönség szá-
mára is.

Az OJS alapú környezet számos más 
rendszerrel kompatibilis: összekapcsolha-
tó nagy open access tárakkal (pl. dOAJ) 
plágiumkeresőkkel (crossref; ithanticate), 
statisztikai adatszolgáltatásokkal (google 
analitycs) más archívumokkal és közösségi 
média felületekkel egyaránt. tartalmát ter-
mészetesen a google is indexeli.

Debreceni Egyetem publikációs platform
A debreceni Egyetem publikációs plat-

formja tehát kiváló lehetőséget nyújt akár 
már létező, akár még csupán tervezés alatt 
álló folyóiratok online megjelentetésére, 
gondozására, terjesztésére. Az Egyetemi 
Könyvtár pedig szolgáltatóként az ojs@lib.
unideb.hu e-mail elérhetőségen igyekszik 
minden segítséget megadni ennek techni-
kai és egyéb vonatkozásait illetően.  


