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Információ



Információ fogalma

• Szükséges új ismeret, amelyet korábban  megszerzett tudásunk 
alapján leszünk képesek értelmezni (értelmezett adat)

• „ Az információ olyan jellel közölt hír, amely valamely szerv, 
szervezet vagy személy működése során keletkezik, valamely 
más szervhez, szervezethez vagy személyhez eljut, és ott előre 
meghatározott vagy meg nem határozott cselekvést vált ki.”
/https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_02_b
ev_konyvtar_es_inftudomany_scorm_02/231_az_adat_s_az_informci
_fogalma.html/

• „Az adatnak tulajdonított jelentés, mely újdonság tartalommal 
bír a befogadó számára”/https://www.slideserve.com/daryl-
bright/alapfogalmak-i/



Információ kategóriák szerint

1.Fizikai megjelenés alapján
• nyomtatott
• digitális
• audio-vizuális
• multimádia
• mikroformátum
• emberi kommunikáció



2. Tartalom jellege, minősége szerint
• Elsődleges. Első kézből való információ, (szöveg, kép, beszéd, 

stb.), melyet még nem elemeztek, interpretáltak, kommentáltak, 
szerkesztettek. Tudományos értelemben azokat az
információkat soroljuk ide, melyek első ízben számolnak be az
új tudományos eredményekről. Olyan dokumentumok
tartoznak ide, mint a kutatási jelentések, szabadalmi leírások, 
disszertációk, konferenciaelőadások, levéltári források stb.

• Másodlagos. Olyan információk, melyek a már ismert
(elsődleges) információkat dolgozzák fel: bizonyos értelmezési
keretbe helyezik, analizálják, stb. Ilyenek a könyvek többsége, 
folyóiratcikkek, stb.

• Harmadlagos. Az előzőek informmációtartalma alapján
összeállított elemző, értékelő, összefoglaló szemlék, 
tanulmányok, kronológiák, lexikonok, enciklopédiák stb.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=854&displayformat=dictionary


3. A célközönség alapján
• Népszerűsítő: A szélesebb közönség 

informálását és szórakoztatását szolgálják 
elsősorban

• Tudományos: Elsősorban a tudományos 
eredmények, információk továbbadását 
célozzák a tudományos közösség körében

• Üzleti: A fenti kategóriák egyfajta elegye, mely a 
piaci és üzleti információáramlást szolgálja



4. Megjelenés gyakorisága alapján
• egyszeri alkalommal megjelenő (pl. 
könyvek)

• rendszeresen (periodikusan) 
megjelenő (pl. folyóiratok, napilapok)



5. Publicitás alapján
• publikált
• nem publikált (a szürke irodalom
elemei: szakdolgozatok, disszertációk
stb.)



Dokumentum típusok azonosítása

• Könyv (szerző - szerkesztő; cím; kiadó, kiadás 
helye; ISBN -International Standard Book Number )

• Folyóiratok (megjelenés éve; kötetszám; füzetszám, 
cím, ISSN -International Standard Serial Number )

• Folyóiratcikkek (cikk szerzője és címe, folyóirat 
címe; megjelenés éve; kötetszám, füzetszám, 
oldalszám, DOI – Digital Object Identifier)



Amit az adatbázisokról tudni kell

• Az adatbázisok csak meghatározott típusú és mennyiségű 
információt tárolnak. 

• A bennük tárolt információ jellege, tartalma és egyéb jellemzői 
alapján számos különböző típust különböztetünk meg:

• bibliográfiai, 
• teljes szöveges, 
• kép gyűjtemények, 
• audio/video gyűjtemények

• Hogy milyen adatbázist használunk, elsősorban az dönti el, 
hogy milyen információra van szükségünk. Az adatbázisban 
tárolt információ jellegét (és ezzel együtt a felhasználás 
területeit) illetően az adatbázis  "súgó" -ja nyújt részletes 
információkat.



• Milyen dokumentumokat tartalmaz?
• Tudományos folyóiratok, magazinok, könyvek, könyvfejezetek, multimédia 

stb?
• Milyen tudományterületet fed le? Egy tudományterületet (pl.Történelem, 

orvostudomány) vagy többet (multidiszciplináris)?
• Milyen időszakot ölel fel? Folyamatosan, esetleg már lezárták (pl. 1900-

1945). Mikori a legkorábbi benne található adat? A legfrissebb 
információkat tartalmazza?

• Milyen nyelvű? Mi az adatbázis használati nyelve: pl. milyen nyelven kell 
benne keresőkérdést fogalmazni? A benne tárolt milyen nyelven érhetők el?

• Milyen típusú információ található benne?
• Tudományos, ismeretterjesztő, esetleg vegyes?
• A rekordok milyen adatokat tartalmaznak?
• Csak hivatkozásokat és alapadatokat érünk el benne, vagy megtaláljuk a 

teljes dokumentumot is? Folyóiratok esetében: bibliográfiai adatokat vagy 
teljes szöveget is?

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=897&displayformat=dictionary


Keresőmotorok (Google vs. Könyvtári 
katalógusok )

Google csak a látható webet 
Indexeli és onnan szerez 
Információt.



• csak a látható webet böngésszük, vagyis kimaradhatnak 
érdeklődésünk szempontjából fontos, de pl. előfizetéshez 
kötött, vagy speciális gyűjteményekben található források

• számos nem releváns találatot kapunk, melyek egy része 
"csak" felesleges, más része viszont kifejezetten félrevezető 
lehet

• az interneten található tartalmak meghatározó része 
"caveat emptor”, vagyis olyan tartalom, amelynek 
létrejöttét elsősorban a potenciális felhasználók elvárásai 
határozzák meg, és nem feltétlenül a tudományos 
igényesség, adatpontosság vagy az objektív megközelítés.



Adatbázis fogalma
• Az adatbázis azonos minőségű (jellemzőjű), többnyire 

strukturált adatok összessége, amelyet egy tárolására, 
lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas szoftver kezel. 

• Az adatbázisokra érdemes úgy gondolni, mint egyfajta 
tartályra, amelyben külnönböző adatok (információk) 
vannak.

• Az adatbázis rekordokból épül fel. A rekordok mezőkből
(field) állnak, ahol minden mezőnek neve és típusa van. 
Az azonos mezőtípusok adataiból tömbök képződnek, a 
tömbök elemeire indexekkel hivatkozhatunk. 





Kereséstípusok
• Kulcsszavas keresés
• Az egyszerű kulcsszavas keresés hasonlít leginkább arra, ahogyan az 

internetes keresőket használjuk: ennek során az egyes rekordok mezőiben 
található kifejezésekre keresünk. Kereséshez általában olyan kifejezéseket 
kell használni, melyekkel viszonylag jól behatárolható a találatok halmaza. 
Több adatbázis ezért is tiltja bizonyos szavak (pl. és, is, az, and, of stb.) 
használatát.

• Minden adatbázis lehetőséget ad arra, hogy több mezőben is keressünk 
egyszerre. Az összetett keresés (advanced search) során kiválaszthatjuk, 
hogy az kifejezés(eke)t melyik mezőben kívánjuk keresni (pl. Shakespeare-re 
kereshetünk szerzőként, de tárgyként is). A keresési tartomány (mező) előre 
definiálásával biztosíthatjuk a találatok minél nagyobb relevanciáját.



• Tárgyszavas keresés
• Az adatbázisokban található rekordokat a tárgyukra utaló

állandó kifejezésekkel is ellát(hat)ják. 
• A tárgyszavakat (deszkriptorok) egy viszonylag kötött
szókészletből választják. A tartalomtól függően egy rekordhoz
több tárgyszó is kapcsolható. A hasonló tartalmú
rekordokhoz ugyanaz a tárgyszó kapcsolódik.





Boole oparátorok

• A logikai operátorok (más néven
Boole operátorok) a 
keresőkérdések közötti viszony
definiálására szolgálnak.

• Segítségükkel módunkban áll a 
keresés halmazát csökkenteni
vagy növelni. A leggyakrabban
használt operátorok: AND; OR; 
NOT (ÉS; VAGY; DE NEM)



Hol találjuk meg a szakadatbázisokat
• https://lib.unideb.hu/

https://lib.unideb.hu/




Adatbázisok



Adatbázisok
Az adatbázisokat kar specifikusan tudják lekérni
A COVID-19 megbetegedések miatt, nagyon sok kiadó és adatbázis 
cég ingyenes elérést biztosít az amúgy, előfizetéses tartalmaihoz, 
ezeket folyamatosan aktualizáljuk és az adatbázisok fül alatt 
elérhetővé tesszük „átmeneti hozzáférés” megjegyzéssel.



Scopus
Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső multidiszciplináris 
bibliográfiai adatbázisa, amely feldolgozza minden 
tudományterület legfontosabb lektorált folyóiratait, könyveit és 
konferencia anyagait. 



Web of Science
Web of Science egy multidiszciplináris bibliográfiai adatbázis, 
amelyre mára annyi szolgáltatás és elemzési funkció épül, hogy 
egy átfogó kutatási platformként funkcionál.
Folyóiratcikkek, szabadalmak, weboldalak, konferenciakivonatok, 
kutatási adathalmazok, Open Access anyagok - mindegyike 
elérhető egy felületen, különféle keresési és elemzési 
lehetőségeket biztosít.



PubMed
A PubMed 70 ország csaknem 
5000 folyóiratát indexelő, több 
mint 16 millió rekordot 
tartalmazó orvostudományi 
adatbázis. A National Library of 
Medicine (USA) hozta létre, és 
tette szabadon hozzáférhetővé. 
Ahhoz, hogy az egyetem által 
előfizetett folyóiratok teljes 
szövegeit elérjük a PudMed-en 
keresztül a könyvtári honlapról 
kell elindítanunk, az adatbázist, 
így tud megfelelően 
authentikálni. 



JSTOR
A JSTOR szakmai 
folyóiratokat, elsődleges 
forrásokat és újabban már 
szakmai e-könyveket is 
tartalmazó adatbázis.
Elsődleges nyelve az angol, 
de találhatunk más – pl. 
francia, német, olasz, 
spanyol – nyelvű 
kiadványokat is. 
Multidiszciplináris forrás.



ERIC
Az ERIC (Educational
Resource Information
Center) oktatási anyagokhoz 
és forrásokhoz biztosít 
hozzáférést. 
Az adatbázis olyan 
folyóiratokhoz kapcsolódó 
információkat nyújt, amelyek 
megtalálhatóak az Oktatási 
Folyóiratok és Források 
Indexében (Current Index of 
Journals in Education and 
Resources in Education Index)



GALE
A GALE Literary Sources (GLS) az 
egyik legnagyobb és legteljesebb 
adatbázis-csomag, amely összefogja a 
GALE kiadó azonos integrált 
keresőfelületen használható irodalmi 
adatbázisait.
A szolgáltatás így elsődleges és 
másodlagos irodalomtudományi 
források együttes alkalmazását teszi 
lehetővé. Egyaránt lehet keresni 
szerzőkre, műveikre, irodalmi 
mozgalmakra és műfajokra. 
Találhatók teljes szövegű irodalmi 
művek, folyóiratcikkek, 
irodalomkritikák, elemzések, szemlék 
és életrajzok, valamint szakszerűen 
kidolgozott összefoglalók.



Legal Source
Az Ebsco Legal Source adatbázisa 
tudományos cikkeket, 
szimpóziumokat, 
igazságszolgáltatási felméréseket, 
bírósági döntéseket, 
jogszabályokat, könyveket és 
könyvismertetések tartalmaz. 
Több mint 1.100 folyóirat teljes 
szövegéhez biztosít hozzáférést, 
lefedve a jogtudomány minden 
területét, mint például a 
büntetőjog, nemzetközi jog, 
szervezett bűnözés, egészségügyi 
jog, családjog, munkajog, 
kereskedelmi jog, pénzügyi jog, 
biztosítási jog, sportjog.



CAB Abstracts
A Centre for Agriculture and Biosciences
International (CABI) adatbázisa, melyben 
az alkalmazott élettudományokról 
tájékozódhat a kutató, 1973-tól 
napjainkig. 

Az érintett tudományterületek: 
növénytudomány, állattudomány, 
egészség (humán), parazitológia, ökológia, 
erdészet, földtudomány, 
élelmiszertudomány és termékei, 
mezőgazdasági közgazdaságtan, 
biotechnológia, mezőgazdasági mérnöki 
tudományok, környezettudomány és 
környezetgazdaság, szabadidő és 
turizmus.

A feldolgozott kiadványok 80%-a folyóirat, 
2%-a könyv, 7%-a szakmai jelentés és 
belső kiadvány, 9%-a konferencia anyag, 
de találhatunk szabadalmat és téziseket 
is.



Business Source Premier
A Business Source
Premier mérvadó, tudományos 
igényű üzleti adatbázis, amely 
bibliográfiai és teljes szövegű 
tartalom jelentős gyűjteményét 
nyújtja. 
Az adatbázis gyűjtőköre 
rendkívül átfogó, a legfontosabb 
tudományos igényű üzleti 
folyóiratok indexelését és 
referátumait tartalmazza 1886-
ig visszamenőleg, továbbá 
mintegy 1.100 folyóirat 
kereshető referencialistáját.



Hivatkozáskezelő szoftverek
• A hivatkozáskezelő (referensz) szoftverek használatával 

egyszerűbb a szakirodalmi hivatkozások tárolása, 
rendszerezése és az irodalom-jegyzékek elkészítése.

• A felhő alapú rendszerbe gyűjtött hivatkozások saját 
szempontok szerint rendezhetők, visszakereshetők és 
megoszthatók, az adatokhoz megjegyzések és csatolmányok
(kép, teljes szöveg, videó) kapcsolhatók.

• A szoftverek számos hivatkozási stílust tartalmaznak, 
melyek a szövegszerkesztőkbe ágyazott eszközök révén a 
szöveg írásakor egyszerűen illeszthetők a tanulmányba. Az így 
beillesztett hivatkozások stílusa bármikor változtatható, s 
automatikusan generálható belőlük bibliográfia.



Hivatkozáskezelő szoftverek

• Előfizetéshez kötött szoftverek:
• RefWorks (online referenszkezelő szoftver)
• EndNote online 
• EndNote desktop (licenszhez kötött)

• Ingyenes szoftverek
• Mendeley (ingyenes online és desktop)
• Zotero (népszerű online referenszkezelő)



Köszönöm szépen a figyelmet!

jparagh@lib.unideb.hu
publikaciok@lib.unideb.hu
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