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• Szakmailag lektorált (peer-reviewed) teljes szövegek 

(full text) adatbázisa – folyóiratok, könyvek, e-könyvek

• Négy nagy terület:  

 Physical Sciences and Engineering

 Life Sciences

 Health Sciences

 Social Sciences and Humanities

Mi a ScienceDirect?



Kiváló minőségű tudomány

SD: a talált információ a 

legmagasabb színvonalú

A hivatkozásszám alapján legtöbbet 

hivatkozott felső 5%-ba eső cikkek 30 % 

Elsevier

H I VAT K O Z Á S O K

A folyóiratok 71% növelte az Impact 

Factor értékét 2017 során

10% növekedés 2016-tól, 

A kategóriájukban első helyre rangsorolt 

folyóiratok száma 71-ről 76-ra nőtt

H AT Á S

ScienceDirect

>14M publikáció

3800 folyóirat

>35000 könyv

Elsevier és partnerei

TA R TA L O M

A pontatlan vagy rossz minőségű információkon alapuló döntések növelik a 

projekt költségeit, eredménytelenek a források elosztására, és jogvitákkal 

járhatnak.
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• Folyóiratok:

 > 3800 aktív folyóirat – köztük több, mint 500 Open Access és 

1700 opcionálisan Open Access

 Több, mint 14 millió cikk 

 Legrégibb cikk - 1823 (The Lancet)

• Könyvek és könyvsorozatok:

 Több, mint 35000 elem

 Monográfiák, tankönyvek és egyéb

• Elérhetőség: www.sciencedirect.com

ScienceDirect tartalma
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Személyre szabott javaslatok



8

KERESÉSEK

ÉRTESÍTÉSEK

ALAP AJÁNLÁSOK

(kulcsszavak)

ERŐSEBB JAVASLATOK

(együttműködésen alapuló szűrés)

SZEMÉLYRE SZABOTT 

AJÁNLÁSOK

(együttműködési szűrés + egyéni 

olvasási viselkedés)

ScienceDirect

A ScienceDirect segíti a felhasználókat naprakészen tartani és többféleképpen 

kezelni az információs túlterhelést

A ScienceDirect személyre szabott ajánlati szolgáltatásának fejlesztése



Személyre szabott ajánlások

ScienceDirect 

A személyre szabott
ScienceDirect
ajánlások e-mailen 
keresztül is 
elérhetőek



Újdonság - Személyre szabott ajánlások a profilban



ScienceDirect Topics

A ScienceDirect Topic-ok listája elérhető: 

www.sciencedirect.com/topics

Olyan jellemző, amely a kutatók számára koncepció-definíciókat és 

tématerület szerinti áttekintéseket nyújt a tudományos és műszaki 

ismeretek bővítésére

—egyszerűen egy alap kifejezésre ugorva a terület áttekinthető



Hatékony és eredményes keresés, nagymértékben fejlesztett Gyorskeresés (Quick 

Search) a gyorsabb keresés érdekében

Az új gyorskeresés gyorsabban jeleníti meg az eredményeket



Könnyebb megítélni a folyóirat relevanciáját

Hatékony és eredményes

A legfontosabb információk 

kiemeltek (latest articles and 

issues, articles in press, 

special issues, alerts and 

journal information)

Egyszerű használat

Optimalizál folyóiratlapok 

lehetővé teszik az 1 mp-en 

belüli betöltést

Gyorsabb 

betöltés

Modern és tiszta nézet 

bármilyen 

képernyőméreten

Minden folyóirat azonnal 

felismerhető a 

felhasználó számára az 

egyedi színeknek 

köszönhetően

Reszponzív

webdesign



Új folyóirat lapok, több mint 1200

Optimalizált szerkezet

Gyorsabb betöltés

A legfontosabb információk kiemeltek

Egyszerű használat

Modern és tiszta nézet bármilyen

képernyőméreten

Reszponzív design

Alapelvek



Bárhonnan kezdve elérhető a ScienceDirect tartalom

Hatékony és eredményes keresés



Az adatok, képek és egyéb elemek jobban felfedezhetőek és könnyebben értékelhetőek

Hatékony és eredményes keresés
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Adatok/információk megjelenítése
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Interactive plots... Google Maps... 3D models... Virtual Microscope...
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• Gyors keresés

• Hatalmas találati szám

 Szükség lehet további szűrésekre

• Folyóirat vagy könyv gyors megtalálását teszi lehetővé

• Lehetőség van az Open Access tartalomhoz ugrani

www.sciencedirect.com

Gyorskeresés - Quick search
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Folyóiratok
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Összetett keresés (Advanced search) – új felület
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Találatok szűkítése
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Találati dokumentumok



Gyakorlati példák
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„Kutatást végzek a cukorbetegség területén és a metforminnal
kapcsolatban keresek információkat. Egy kolléga említette, hogy
látott egy érdekes cikket a The Lancet Diabetes &
Endocrinology folyóiratban. El szeretném olvasni ezeket a
cikkeket, de nincs teljes hozzáférésem, ezért csak az Open
Access típusúak érdekelnek.”

SD: folyóirat: The Lancet Diabetes & Endocrinology, metformin,
open access

Advanced search:

• In this journal or book title
 The Lancet Diabetes & Endocrinology

• Find articles with these words
 metformin

• Filter: open access

Példa 1
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„Egyik ismerősöm említette, hogy csecsemők

számára a méz veszélyes lehet botulizmus miatt.

Megkért, hogy keressek utána a dolognak.”

SD: csecsemő, méz, botulizmus, további

korlátozás nincs

Advanced search:

 With words in title, abstract or keywords:

- botulism AND infants AND honey

Példa 2
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„A napsütés és a depresszió kapcsolatára vagyok

kíváncsi, de nem érdekelnek azok a cikkek, amelyek

az öngyilkossággal is foglalkoznak. Kifejezetten

összefogalaló munkákra vagyok kíváncsi.”

SD: napsütés és depresszió, öngyilkosság nem,

review

Advanced search:

 (sunshine AND depression) -suicide

 reviews

Példa 3
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„Egyik kollégám említette, hogy még 2012-ben látott

egy akkor megjelent folyóiratcikket a skorpiók

vérnyirokrendszeréről (hemolymph). A cikkhez

érdekes 3D-s ábrák is tartoztak emlékei szerint.”

SD: összetett keresés, skorpió és vérnyirok, 2012 év,

folyóiratcikk

Advanced search:

 Scorpions AND Hemolymph

 2012, research articles

Példa 4



Webináriumok a közeljövőben
Nyitott szemmel a tudományra | Science Eyes Open Wide

2018.05.10 Mendeley: olvasni, rendezni, csatlakozni

Kocsis Dénes, Elsevier Trainer Hungary

2018.05.16 A Scopus mindennapi használatának előnyei

Péter Porosz, Research Intelligence Elsevier

2018.05.23 Good practices in scholarly publishing

Katarzyna Gaca, Consultant Elsevier

2018.05.30 Scopus és SciVal metrikáinak értelmezése a magyar kutatók számára

Péter Porosz, Research Intelligence Elsevier

2018.06.06 How to choose a journal wisely using bibliometrics and beyond?

Katarzyna Gaca, Consultant Elsevier

http://communications.elsevier.com/r/?id=h5fc2294e,3e36238b,3e5c2730
http://communications.elsevier.com/r/?id=h5fc2294e,3e36238b,3e5c2731
http://communications.elsevier.com/r/?id=h5fc2294e,3e36238b,3e5c2732
http://communications.elsevier.com/r/?id=h5fc2294e,3e36238b,3e5c2733
http://communications.elsevier.com/r/?id=h5fc2294e,3e36238b,3e5c2734


www.facebook.com/ElsevierMagyar

• Kutatásmenedzsment

• Adatbázis-információ

• Webináriumok, képzések

• Elsevier-lapok szemléje

• Újdonságok

kutatóknak, oktatóknak, PhD hallgatóknak, könyvtárosoknak

https://www.facebook.com/ElsevierMagyar


Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!

További információ:

www.elsevier.com/solutions/sciencedirect

www.journalmetrics.com/

Ha bármilyen kérdése van:

Dr. Kocsis Dénes

denes.kocsis@gmail.com

https://www.journalmetrics.com/
https://www.journalmetrics.com/

