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NAPRAKÉSZ OKTATÓI ÉS HALLGATÓI TUDÁS  

– SCIENCEDIRECT ÉS SCOPUS 

ADATBÁZISOKKAL + MENDELEY 
 

HTTP://WWW.SCIENCEDIRECT.COM, HTTP://SCOPUS.COM, HTTP://MENDELEY.COM  

2014. ápr. 14. 
 

Dr. Mikulás Gábor 
mikulasg@gmconsulting.hu  

 Facebook 

www.facebook.com/ 
ElsevierMagyar 

ScienceDirect (www.sciencedirect.com)  
  10,4 m fulltext cikk 
  15 ezer e-könyv 
  15 ezer multimédia fájl 
 
Scopus (www.scopus.com)  
  41 m absztrakt és hivatkozás 
 

Mendeley (www.mendeley.com)  
 globális kutatási- és csoportmunka platform 

 
SciVal Experts (csak egy kicsi) 
 
 

Tartalom Használói csoportok nyeresége  

 Hallgatók: oktatók elkápráztatása, szakmai 
bennfentesség, összefüggések meglátása 

 Oktatók: figyelem a legfrissebb eredményekre 
(témafigyelés a saját szakterületen), kapcsolatépítés, 
szokatlan gondolatok keresése; saját láthatóság 

 Könyvtárosok: a könyvtári szolgáltatás értékének 
demonstrálása, a legnagyobb merítés biztosítása, 
oktatás 

 Egyetemi menedzsment: a kutatók, tanszékek értékelése, 
erőforrások elosztása (+SciVal), együttműködő 
partnerek keresése a K+F-hez, láthatóság biztosítása  

• Kapcsolatfelvétel: kávézzunk együtt haszná- 
lóinkkal, kipuhatolva érdeklődési területüket  
(testre szabottan segíthessük céljaik elérését) 

• Automatikus témafigyelés (alert) használónk emailjére 
• RSS a használóink kedvenc témájára 
• Egyetemi publikációk figyelése – állítsuk automatikusra  
• Hivatkozásfigyelés: RSS-t / témafigyelést állítsunk be 

oktatónk publikációjának idézésére 
• Linkek: küldjünk egyedi, az adatbázis egyes cikkeire, e-

könyveire mutató linkeket használóinknak 
• Hír és bemutató / tréning új adatbázisbeli szolgáltatásokról (az 

ő fontos területükön), Mendeleyről  

Könyvtáros elismertségének növelése 

http://kithirlevel.hu/index.php?kh=a_konyvtaros_elismertsegenek
_novelese_--_adatbazisokkal  

Tartalmat szolgáltatók számára 

Szerzők: language editing services (térítéses) 
http://webshop.elsevier.com/languageediting/;  
Online tutorial pl. How to get published?: 
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/6431
74e08d-28219-2251-31480  

Folyóiratok: hogyan jelentkezhetnek a Scopusba? 
http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm   

Admin (SD): http://www.info.sciverse.com/sciverse/admintool  

Mobil elérés: http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-
applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A
&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-
2908753761&utm_content=1-
2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://scopus.com/
http://scopus.com/
http://scopus.com/
http://mendeley.com/
http://mendeley.com/
http://mendeley.com/
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://kithirlevel.hu/index.php?kh=a_konyvtaros_elismertsegenek_novelese_--_adatbazisokkal
http://kithirlevel.hu/index.php?kh=a_konyvtaros_elismertsegenek_novelese_--_adatbazisokkal
http://kithirlevel.hu/index.php?kh=a_konyvtaros_elismertsegenek_novelese_--_adatbazisokkal
http://kithirlevel.hu/index.php?kh=a_konyvtaros_elismertsegenek_novelese_--_adatbazisokkal
http://webshop.elsevier.com/languageediting/
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/643174e08d-28219-2251-31480
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/643174e08d-28219-2251-31480
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/643174e08d-28219-2251-31480
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/643174e08d-28219-2251-31480
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/643174e08d-28219-2251-31480
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/643174e08d-28219-2251-31480
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/643174e08d-28219-2251-31480
http://mediazone.brighttalk.com/comm/ReedElsevier/643174e08d-28219-2251-31480
http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm
http://www.info.sciverse.com/sciverse/admintool
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-applications/overview?utm_source=ECU001&SIS_ID=&utm_term=A&G_GLB_EndUser_OCCP6:ScienceDirect&utm_campaign=1-2908753761&utm_content=1-2908753767&utm_medium=email&bid=FOGJ64F:E3CUROE


2014.04.15. 

2 

 

 

7 

E-folyóirat-használat - pénzszerzés 

“Electronic Journals: Their use value and impact. Research Information Network Report” 

“2x annyi letöltés (1-ről 2 

millió), statisztikailag 

összefügg a kutatási 

teljesítmény drámai – de 

nem feltétlenül 

okozatszerű – 

növekedésével.”  
 

- Akár 207%-kal több 

publikáció 

- Akár 168%-kal több 

díjazott  PhD 

- Akár 324%-kal több 

kutatási ösztöndíj és 

szerződéses bevétele 
 

A gyakori letöltések még 

gyakrabbá válnak 

Továbbá:  

• Keresési tippek, oktató-

anyagok, GYIK, Info Site 

• Kép (fotó, diagram, 

ábra, videó) vagy 

szöveg (e-könyv, cikk, 

kutatási jelentés) 

keresése 

• Keresőkérdés-javítás 

(helyesírás) 

• Szűrés: legfontosabb 

témák, források típusa 

és neve, kiadási év 

(tételszámmal) 

Folyóiratok és  
e-könyvek  

elérhetősége 
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• Rendezés: dátum / 

relevancia 

• Közvetlen fizetéssel is 

lehetséges a beszerzés 

• Preprint cikkek is 

elérhetők 

• A cikk, könyvfejezet 

alcímei egyben linkek is 

• A cikken belüli 

hivatkozásokra lépve kis 

ablak jelenik meg  

• Átjárás, szerző-értékelés 

a Scopusban 

A talált cikkhez / 
könyvhöz kapcsolódó 

cikkek és referenszművek 

Másnak vagy magunknak 
elküldött cikkajánlás  

Témafigyelés –
automatikusan generált 

email 
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RSS – az újdonságok 
megjelenítése saját 

linkgyűjtő rendszerben 
Pl.: Netvibes vagy Feedly 

A Scopus… 

• A lektorált szakirodalom és webes források legnagyobb 
absztrakt- és hivatkozási adatbázisa (10%-kal több 
hivatkozás/cikk). 

• 20,000+ cím, 5,000+ nemzetközi kiadótól 

• 50+ millió rekord, 23 millió szabadalom 5 hivataltól,  
7,500 könyvcím; 3 éven belül 75,000 (főleg társtud., 
művészet és humán) 

• Keresési eredménybe integrált a tudományos webtartalmak 
(435 millió tudományos weboldal) 

• Modern felfedezőeszköz „Discovery tool”; szerzői, 
intézményi keresés, szerző + folyóirat-értékelés, 
hivatkozáskövetés stb. 

Scopus (bibliográfiai 
adatok, minősítések) 

 

„Advanced search” 
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http://info.scopus.com/jo

urnalmetrics 

szűkítés: kiadás éve, 
szerző, intézmény, 
dokumentumtípus, 
forrás neve, kulcsszó, 
nyelv, téma 

 

  

 

Folyóiratok értékelése 

• Impakt faktorral? – nehéz összehasonlítás, nem túl 

friss, homályos adatforrás (manipulálási lehetőség), 

kicsi lefedettség 

• A folyóirat-értékelés előnyei (SJR és SNIP) a 

Scopusban: különféle szakterületek kiegyenlítése 

(összehasonlítási lehetőség), évente kétszeri frissítés, 

feltüntetett adatforrások (nehéz manipulálni), lefedés: 

18.000+ folyóirat, konferenciaanyag, könyvsorozat 

• Külön szolgáltatás pl. a társadalomtudományok és a 

humán tudományok terén: www.journalmetrics.com  

http://www.journalmetrics.com/
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SNIP és SRJ – a (magyar) 
folyóiratokat minősítő 

indexek 
 

Magyar tudományos 
cikkek, hivatkozás /  

h-indexe, 
tudományterületenként 

Kutatók értékelése 

Lehetséges egyező 
szerzők nevei 

„Find potential author 
matches” 

Profil a további 
szerzőnévvel együtt 
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„Request merge with the 
author” 

Saját szerzőség beállítása 

Hivatkozások áttekintése: 
cím, év, db 

„View citation overview” 

„Set alert” 

A publikációk forrásai 

. 

H-index: a h-diagram azon 
pontja, ahol a h-egyenes 
és a cikkekre való 
hivatkozások számát jelző 
görbe metszik egymást 

7 cikke van, amelyet 7-en 
hivatkoznak: h-index = 7 
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43 

SJR = SCImago Journal Rank 
(szakterületi presztízs) 
SNIP = Source Normalized 
Impact per Paper (szakterületi 
hivatkozás-impakt) 
Hivatkozások száma 
Cikkek száma 
Nemhivatkozott cikkek 
Ismertetések aránya 

Egyedi kutatóazonosító (ORCID) 

Nyílt kutatói és közreműködői 
azonosító 
- Kutatói bejelentkezéssel 
igényelhető 
- Beállítható adatvédelmi 
paraméterek 
- Az ORCID rekordokból 
linkelhetők a Scopus-tételek 

Továbbá: http://kithirlevel.hu/index.php?kh=orcid_azonosito_--
_segit_megtalalni_a_keresett_kutatot  

 asztali felület és felhő-alapú eszköz jegyzetek 

és dokumentumok (pdf) kezelésére 

 idézetek és bibliográfiák készítése, kezelése 

 más tudósokkal való együttműködés 

 felületek: Windows, Mac, Linux 

 2 GB webes tárhely – ingyen 

Kutatásmenedzsment- és  

közösségi platform 

Mendeley Desktop 
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SciVal Experts  
– 2014-től 3000 magyar 
kutató profiljával 

 

Kérdés? 
- gyakorlás ;-)  

 
 
 
 
 

Dr. Mikulás Gábor mikulasg@gmconsulting.hu  tel.: 30 239-2293 
www.facebook.com/ElsevierMagyar • www.kithirlevel.hu (hírek magyarul) 
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