Keresısuli 8.
Milyen aktuális témákról írtak a … folyóiratban?
MATARKA

Keresısuli 9.
Milyen magyar cikkek vannak a kullancsokkal kapcsolatban?
MATARKA

A Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa több
mint 500 hazai kiadású folyóirat tartalomjegyzékét teszi kereshetıvé,
gyakran a folyóirat indulásától kezdve, a legkülönbözıbb szakterületekrıl.
Böngészhetünk a szerzık és címszavak között, amikor rögtön
látjuk, hány cikkben szerepelnek a kifejezések, de közelíthetünk a folyóirat
felıl is, amikor a feldolgozott évek, számok tartalomjegyzékét egyenként
megtekinthetjük.
Egyszerően nyissuk meg a Folyóiratok fül alatti oldalt, ahol az
ábécé betőibıl választva a keresett folyóiratra ugorhatunk. A folyóirat címe
alatt megtaláljuk fontosabb jellemzıit, illetve látjuk, hogy hány év és szám
került feldolgozásra. A számokra kattintva feltárul a tartalomjegyzék.

A Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa több
mint 500 hazai kiadású folyóirat tartalomjegyzékét teszi kereshetıvé. Ne
feledjük: mivel tartalomjegyzékekrıl van szó, csak szerzı és cím alapján
tudunk keresni!
Az egyszerő keresésbe beírt kifejezéseknek együtt kell
szerepelniük! Írjuk be a „Címrészlet” sorba a kullancs szót: ebben az
esetben az összes olyan címet megkapjuk, amelyben a kullancs karaktersor
megtalálható. Jelenleg 30 ilyen tétel van, a legrégebbi 1886-ból. A
csonkolás mind a szerzı, mind a címrészlet esetében automatikus! Akár a
szó elıtt, akár utána szerepelnek további betők, találatként megkapjuk.
Szőkíthetjük keresésünket idıszakra, szakterületre, folyóiratra és
a teljes szöveges dokumentumokra. Az azonnal elolvasható teljes cikkeket
is megkapjuk, ha kereséskor bejelöljük a „Csak teljes szöveggel elérhetı
cikkek” négyzetet. A találatok kijelölhetık, nyomtathatók és fájlba
menthetık.

Sajnos az állatorvosi szempontból legérdekesebb folyóiratok (Magyar
Állatorvosok Lapja, A sertés, A baromfi, Magyar baromfi, Állattenyésztés
és takarmányozás stb.) a feldolgozott periodikák azon 85 százalékához
tartoznak, amely nem kínál azonnal teljes szöveggel elérhetı cikkeket.
A szükséges tanulmányokat megrendelhetjük az Országos
Széchényi Könyvtártól, ha a találati halmaz fölött a „Cikkmásolat
megrendelése” lehetıségre kattintunk. A kiválasztott és mentett
tételjegyzéken szereplı cikkek e-mailben, telefonon vagy személyesen az
Állatorvos-tudományi Könyvtártól is megrendelhetı.

Ha egy adott szerzı, például Kotlán Sándor kullancsokkal
kapcsolatos közleményeit keressük, nevét egyszerően beírhatjuk a
„Szerzı” mezıbe, de választhatjuk a haladó keresést is. Itt el kell
döntenünk, hogy szerzıre vagy címre keresünk. A kifejezéseket pedig ÉS
(AND), VAGY (OR), NEM (NOT) kapcsolattal köthetjük össze. A cím
kulcsszavak esetében alkalmazható a csonkolás (hátulról), de a szó
közepén is helyettesíthetı egy vagy több karakter. Figyelem: A VAGY
(OR) kapcsolatot tegyük a keresés elejére, mert ha a végére hagyjuk, az
utána álló kifejezést nem a kért kombinációban keresi a rendszer!

