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Pedagógiai információforrások, 

adatbázisok 



HOL? – HOGYAN? – HA UGYAN! 



Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos 

hír körül mérföld hosszúságú esztelen kakofónia, 

verbális limlom és összefüggéstelenség található. 

Borges: Bábeli könyvtár 



Tartalom 

• Keresők 

• Könyvtárak, katalógusok 

• Folyóiratok és könyvek digitális könyvtárai 

• Tudományos adatbázisok 

 

 



https://scholar.google.hu/ 









http://mek.oszk.hu/html/opac.htm 





http://www.mokka.hu/ 



http://eklektika.ektf.hu 



http://www.opkm.hu/ 









http://eklektika.ektf.hu/ 







MATARKA - http://www.matarka.hu/ 



MATARKA: több mint 70 pedagógiai 

folyóirat tartalomjegyzéke 



MATARKA: a Könyv és Nevelés 

tartalomjegyzéke, 1991-től teljes szöveggel 



HUMANUS - 

http://www.oszk.hu/humanus/ 



HUMANUS - neveléstörténet 



EPA - http://epa.oszk.hu/ 



EPA – Elektronikus Periodika 

Adatbázis 



EPA – HUMANUS – MATARKA 

közös kereső - http://ehm.ek.szte.hu/ 



MEK - http://mek.oszk.hu/ 



MEK: Pedagógia, nevelés 



MEK: 848 neveléstudományi mű teljes 

szövege 



MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár 



MTMT – Magyar Tudományos Művek 

Tára – www.mtmt.hu 



http://www2.arcanum.hu/2011 



http://www.arcanum.hu/ 



http://adtplus.arcanum.hu/hu/ 







• EISZ Nemzeti Program keretében 
(http://eisz.mtak.hu)  

• elérés, információ és hírek a Tittel Pál Könyvtár 
honlapján (http://eklektika.ektf.hu)  

• csak a főiskolai hálózaton belül érhető el 

• otthoni elérés (távoli asztal, VPN) 

• angol nyelvűek 

• adatbázis-családok 

• bibliográfiai - teljes szövegű 

• szakterületi - multidiszciplináris 

• lektorált tudományos folyóiratok  

• súgók 
 

 

 

 

http://eisz.mtak.hu/
http://eklektika.ektf.hu/


• személyes beállítások 

• elmenthető keresőprofil 

• találat-értesítő 

• folyóirat-értesítő 

 





 Academic Search Complete 

 MasterFILE Premier 

 ERIC 

 Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 

 Newswires 

 GreenFILE 

 MEDLINE 

 Health Source - Consumer Edition 

 Health Source - Nursing/Academic Edition 

 Business Source Premier 

 Regional Business News 

 Newspaper Source Plus 

 Web News 

 AHFS Consumer Medication Information 



• tudományos és felsőoktatási intézményeknek 

• multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű  

• 8500 teljes szövegű folyóirat, ebből 7300 lektorált  

• 12 ezer folyóirat és 13 ezer egyéb kiadvány 

(index + absztrakt) 

• az „education” szóra 500 ezer találat, teljes 

szöveggel, lektorált 2010-től: 11 ezer 

 

 



• amerikai pedagógiai információs rendszer  

• 1 millió 300 ezer rekord  

• link 325 ezer teljes szövegű dokumentumhoz 

 















 Journal Storage 

 teljes szövegű folyóirat-adatbázis 

 archívum jellegű  

 „moving wall”, embargó (0-5 év) 

 

 

 



Arts and Sciences III. 

151 folyóirat az irodalom- és nyelvtudomány, zene, néprajz, 

filmművészet, vallás, művészettörténet területéről 

Arts and Sciences IV. 

112 folyóirat az üzleti tudományok, oktatásügy, jog, pszichológia, 

pedagógia, közigazgatás területéről 

Biological Sciences 

159 ökológiai, zoológiai, botanikai és paleontológiai folyóirat 

Language and Literature  

58 folyóirat, angol nyelv és irodalom 

Mathematics and Statistics 

50 folyóirat 

 

    

 

 



 természettudományi, műszaki és orvostudományi 

 több mint 12 és fél millió cikk 

 például „psychology” 250 cím, „education” 58 

cím, ami teljes szövegű vagy Open Access 

elérésű 



 élettudományok, természettudomány, műszaki 

tudományok, társadalomtudomány 

 több mint 2500 folyóirat és 43 000 könyv, 200 

enciklopédia és szótár, összesen 7 milliónál is 

több dokumentum 

 „education” 913 ezer találat 



 interdiszciplináris bibliográfiai adatbázis, 

túlsúlyban a természettudomány 

 tudománymetriai mérések, szerzői hivatkozások  

 három főbb területe:  

 Arts & Humanities Citation Index (bölcsészet és 

művészet) 

 Science Citation Index Expended (természet és műszaki 

tudomány)  

 Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány). 



• folyóirat-adatbázis 20 ezer folyóirattal 

• teljes szövegű, multidiszciplináris 

• 500 folyóirat a saját válogatásunkban, ebből 60 

neveléstudományi 

• bármikor változtatható  

• teljes lista az Eklektika-oldalon 



 matematikai absztraktok és bibliográfiai adatok 

 több mint 2 millió tétel több mint 1900 folyóiratból  

 adatok az 1800-as évek elejétől 



• 40 tudományág 60 folyóirata 1998-ig 

• 38 hazai impakt faktoros folyóiratból 22 itt van 

• nagy- és szakszótárak közös keresőfelülettel 



A könyvek mindig további könyvekről 
beszélnek, és minden történet egyszer 
már elmesélt történetet mesél el. (Eco) 



Köszönöm a figyelmet! 
Gál Tibor 

tibor.gal@ektf.hu 


