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Társadalom- és humántudományi információforrások 
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A tananyagról... 
 

A tananyag segítséget nyújt a társadalom- és humántudományok in-

formációforrásaival most ismerkedő hallgatóknak. Ezt két fő rész biz-

tosítja: elsőként a – társadalom- és humántudományok területén – 

multidiszciplinárisnak tekinthető adatbázisok bemutatása, majd a má-

sodik egységben az adott tudományterületek információforrásairól 

szóló bevezető tájékoztatás. 

 A multidiszciplináris adatbázisok közül a ProQuest, a JStor, a 

CEEOL és az Arcanum keresőfelületének használatát sajátíthatja el a 

hallgató. Az egyes adatbázisokban példákon keresztül is megismerhe-

tik a szakirodalmi gyűjtés folyamatának lépéseit. 

 A tananyag második egysége a pedagógia és neveléstudomány, a 

szociológia, a történelemtudomány, az irodalomtudomány és a 

pszichológia információforrásait mutatja be. Ezt azonos tematikai 

bontásban követhetik nyomon előbb a hazai folyóiratok, majd a kül-

földi folyóiratokból egy rövid válogatás bemutatásán keresztül. A 

tananyagot az adott szakterületen fontos adatbázisok, könyvtári kata-

lógusok vagy egyéb speciális információforrások használatának be-

mutatása zárja. 

 

 

1. Keresési fogalomtár 

 

Az adatbázisok és könyvtári katalógusok bemutatása során gyakran 

használt szakkifejezések jelentését találhatja meg az alábbi fogalom-

tárban. Az alábbi gyűjteményt célszerű még a tananyagok tanulmá-

nyozása előtt áttekinteni, de az egyes adatbázisok ismertetésekor is 

visszatérhet ide. 

 

 Kulcsszó 

 

A keresés során használt olyan szó vagy szóösszetétel, mely szöveg-

szerűen szerepel a keresett dokumentumok adataiban. A kulcsszavas 
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keresés esetén olyan találatokat kapunk, ahol kifejezetten az általunk 

megadott formában fordul elő az adott kifejezés. A kulcsszavak hasz-

nálata a szinonimák megtalálása szempontjából hátrányos. 

 Pl.: Ha a cím mezőben kulcsszónak a „reformkor”-t adom meg, 

akkor csak olyan találatokat kapok eredményül, melyeknek címében 

formálisan is előfordul a reformkor kifejezés. 

 

 A találati halmazból tehát kiesnek azok a releváns szakiro-

dalmak, melyeknek címében formailag nem szerepel a re-

formkor kifejezés, de az absztraktban például előfordul. 

 Kiesnek emellett a találati halmazból az olyan címmel rendel-

kező szakirodalmak, melyekben a korszak meghatározása év-

számokkal történik (1825-1848), de a reformkor kifejezést a 

cím formailag nem tartalmazza. 

 

 Tárgyszó 

 

A keresés során használt szó vagy szóösszetétel. A kulcsszóval 

szemben a tárgyszó egy adott kifejezés tartalmilag egységesített 

megnevezésének tekinthető. A tárgyszavakat az adatbáziskészítők ún. 

tárgyszórendszerbe szervezik, melynek révén a hasonló jelentésű 

(szinonimának tekinthető) kifejezések együtt tarthatók, az alakilag 

hasonló, de eltérő jelentésű kifejezések (homonimák) pedig megkü-

lönböztethetők egymástól. 

 Pl.: Az előző példánál maradva, ha a tárgyszórendszerben a „re-

formkor” és az „1825-1848” szinonimának tekintett alakok, akkor a 

cím mezőben a „reformkor” kifejezés lekeresésével azokat a tartalmi 

szempontból összetartozó találatokat is megkapjuk, melyeknek címé-

ben a reformkor formailag nem, de az 1825-1848 viszont szerepel. 

 A tárgyszavak alkalmasak továbbá a homonimák megkülönböz-

tetésére. Így kiválasztható, például, hogy mely „körté”-ről szóló 

szakirodalmat keresünk: körte (villany), körte (gyümölcs). 

 

A tárgyszó jellemzői: 

 

 Általában egyetlen szó vagy 2-3 szóból álló szóösszetétel (rit-

kán hosszabb is lehet). 

 A tárgyszó a jelentést mindig tömören és egyértelműen fejezi ki. 

 A tárgyszóként meghatározott kifejezések között az ún. Boo-

le-operátorok (logikai operátorok) teszik lehetővé különböző 

műveletek alkalmazásán keresztül a keresés eredményének 

módosítását, szűkítését vagy bővítését. 
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 Boole-operátor 

 

A formális logikából ismert, a fent ismertetett tárgyszavak vagy 

kulcsszavak közötti logikai viszonyok leírására alkalmazható művele-

ti jel, vagy másként: egynél több tárgyszó összekapcsolására alkal-

mazható logikai operátor. 

 

 Típusai: 

 

(Megnevezése keresőfelületenként eltérő, az alábbiakban a leggyak-

rabban előforduló változatokat tüntettük fel, példákkal) 

 

 „AND”, „és”, „All”: pl. Duna AND Magyarország = a Dunát 

és Magyarországot együtt tárgyaló dokumentumokat jelenti. 

 „OR”, „vagy”, „Any”: pl. Duna OR Magyarország = olyan 

dokumentumok, melyek vagy a Dunával, vagy Magyaror-

szággal foglalkoznak. (Ez a legbővebb keresési halmaz.) 

 „NOT”, „nem”, „None”: pl. Duna NOT Magyarország = Az 

összes Dunával foglalkozó, de Magyarországgal nem foglal-

kozó dokumentum. 

 

 Találati halmaz szűkítése 

 

Kevesebb találat elérése érdekében a keresni kívánt kifejezésekből 

határozzunk meg többet – akár speciális jelentésűeket is –, és ezeket 

az AND vagy a NOT operátorokkal kapcsoljuk össze. 

 

 Találati halmaz bővítése 

 

Több találat elérése érdekében a keresni kívánt kifejezéseket bővítsük 

szinonimákkal vagy általánosabb jelentésű kifejezésekkel, amelyek 

között az OR operátor alkalmazása célszerű. 

 

 NEAR 

 

A Boole-operátorok kiegészítésére szolgál a NEAR, avagy „közel-

ség”-operátor. Szerepe, hogy az összekapcsolni kívánt két kifejezés 

közelségét, azaz a két kifejezés szövegszerű előfordulásakor a köztük 

lévő szavak számát határozza meg. Általában „NEAR 5” és/vagy 

„NEAR 10” lehetőségek állnak rendelkezésre (= a két kifejezés 5-10 

szó „távolságra” szerepel egymástól), de nem minden keresőrendszer 

alkalmazza ezt az operátort. 
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 Stopszó-lista 

 

A keresőrendszer által figyelmen kívül hagyott szavak listája. (A 

NEAR-operátor használata esetén a stop-listára felvett szavak nem 

számítanak bele a meghatározott 5, 10, 15 szó távolságába!) 

Ilyenek pl. a névelők, „a”, „az”, „és”, „and”, „of”, „the”... stb. 

 

 Csonkolás 

 

Célja, hogy nem a keresni kívánt teljes szót írjuk be a keresési mező-

be, hanem csak a keresni kívánt szó elejét vagy végét. Csonkolni az 

adott rendszer biztosította lehetőségekhez mérten, lehet a szó elején 

vagy végén. 

 Figyelem! Keresési rendszerenként különböző karakterek beírása 

teszi lehetővé a csonkolást! 

 Általában ezeket alkalmazzák: ?, *, %, $, #, ! 

 Pl.: Pedagógiával kapcsolatos szakirodalom keresése esetén – 

külföldi adatbázisban, pl. az EBSCO felületén – a pedagog* karak-

tersorozat keresése célszerű, amivel együtt kereshetők a különböző 

alakváltozatok, mint például a „pedagogical”, „pedagogy”, „pedago-

gia” stb. 

 

 Maszkolás vagy helyettesítés 

 

A csonkoláshoz hasonló funkciója van. A helyettesítés általában egy 

karakterre vonatkozik, mely elhelyezkedhet a keresett szó elején, kö-

zepén és végén is. 

 Figyelem! Keresési rendszerenként különböző karakterek beírása 

teszi lehetővé a helyettesítést! 

 Általában ezeket alkalmazzák: ?, *, %, $, #, !, _ 

 Pl.: A Széchényi-családról szóló szakirodalom keresése esetén – 

pl. az Egyetemi Könyvtár Corvina katalógusában – célszerű a 

Széch_nyi karaktersorozat keresése. Így a „Széchényi” és a „Széche-

nyi” névváltozatú személyekről szóló irodalmat is megtalálhatjuk. 

 

 Pontosan a megadott kifejezés keresése 

 

Pontosan a megadott szó vagy szóösszetétel keresése. Ezt az idézője-

lek közötti („...”) kereséssel érhetjük el. 

 Pl.: „Széchenyi István” Csak a róla szóló irodalom keresését 

biztosítja. 
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 Absztrakt 
 

Rövid tartalmi kivonat, amely a dokumentumra vonatkozó legfonto-

sabb tartalmi ismérveket tartalmazza. Az adatbázisokban egy-egy 

cikkhez kapcsolódóan többször előfordulnak „referátum”, „kivonat”, 

„összefoglalás” megnevezéssel a fenti absztrakt leírásának megfelelő 

ismertetések. Ezek a szakkifejezések a könyvtári terminológiában 

különböző jelentésűek, viszont a keresőfelületeken – az eltérő meg-

nevezés ellenére – hasonló célt szolgálnak: a felhasználónak segíte-

nek annak eldöntésében, hogy elolvassa-e a cikket vagy sem, illetve 

releváns-e a talált cikk a saját kutatási témájához. 

 
 

A könyvtári, informatikai és könyvtár-informatikai szakkifejezések 

gyűjteményét a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kar Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszéke 

állította össze, melyet a fentieken túl felmerülő ismeretlen fogalmak 

megtalálásához ajánlom az olvasó figyelmébe! 

 

 Könyvtári Fogalomtár1 
 

Az alábbi fogalmak áttekintését kiemelten is javaslom: 
 

 bibliográfiai adatok: A dokumentumok mindazon jellemző 

adatai, amelyeknek – a bibliográfiai leírásban való szerepelte-

tése révén azonosítani lehet a dokumentumokat. 

 bibliográfiai egység: Az a dokumentum, amelyről a leírás ké-

szült, vagyis a leírás tárgya. Lehet fizikailag egyetlen darab-

ból vagy fizikailag több darabból álló dokumentum, és lehet 

valamely dokumentum fizikailag nem önálló része is. 

 bibliográfiai leírás: A bibliográfiai leírás a dokumentumokról 

a megfelelő nemzeti szabvány előírásai szerint készített leírás, 

amely a dokumentumok azonosításához és nyilvántartásba vé-

teléhez szükséges adatokat egységes szerkezetben, formában 

és sorrendben, általában a dokumentum eredeti közlésmódját 

tükrözve tartalmazza. 

 dokumentum: Az ismerethordozók általános, összefoglaló ne-

ve. A klasszikus ismerethordozókon kívül (könyv, folyóirat 

stb.) ide tartoznak az audiovizuális és elektronikus hordozók is. 

                                                           
• A szövegben előforduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátu-

ma 2021. május 1. 
1 https://bit.ly/3cRM86r 
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 ISBN: Az ISBN egy 13 jegyű számsor (a 2007. január 1. előtt 

kiadott könyveknél 10 jegyű), mely a könyvek nyilvántartásá-

ra szolgáló nemzetközi szabványnak megfelelő azonosító-

szám, az International Standard Book Number rövidítése. 

 ISSN: Az időszaki kiadványok (folyóiratok, periodikumok) 

nemzetközi azonosító száma. Az ISSN két számcsoportra ta-

golt, nyolcjegyű számból áll, az első hét számjegy egy kurrens 

szám, az utolsó pedig az ún. ellenőrző szám. 

 lektor: Olyan szakember, aki a kiadásra szánt szakkönyveket, 

folyóiratcikkeket szakmailag ellenőrzi, értékeli, megvizsgálja 

az egyes részek helyes arányát, a közölt adatok hitelességét, 

és ezek alapján javaslatot tesz a kiadásra. 

 

 Informatikai Fogalomtár2 és 

 Könyvtár-informatikai fogalomtár3 
 

Az alábbi fogalmak áttekintését kiemelten is javaslom: 

 

 full-text: {magyarul: teljes szövegű, teljes szöveg} olyan 

számítógépes információforrás illetve megjelenítési formá-

tum, melynél a dokumentumok teljes szövege (is) lekérhető. 

 OPAC: (Online Public Access Catalog) nyilvános számító-

gépes könyvtári katalógus. A könyvtári állomány sokoldalú 

visszakereshetőségét biztosítja. Olyan számítógépes kataló-

gus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában 

ingyen hozzáférhető a számítógépes hálózaton keresztül. Az 

OPAC páratlan előnye, hogy térben és időben korlátlanul 

használható, ugyanahhoz az adathoz, információhoz egyide-

jűleg többen is hozzáférhetnek. A könyvtár hagyományos 

katalóguscédulái az OPAC-ban a rekordok. A katalóguscé-

dula adatai a rekord egyes mezőinek felelnek meg. Az 

OPAC-ok mindig az adott könyvtárban használt ún. integrált 

könyvtári rendszerre épülnek, ezért keresőfelületük bizonyos 

fokig eltérő lehet. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://bit.ly/2Qpqq29 
3 https://bit.ly/3c9dbv3 
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2. Multidiszciplináris jellegű adatbázisok keresési 

 funkciójának bemutatása 
 

 Bevezető gondolatok 
 

A tananyag ezen egységében a hallgatók olyan multidiszciplináris 

adatbázisokkal ismerkedhetnek meg, melyek fő gyűjtőköre a társada-

lom- és humántudományok köré szerveződik. A hallgatók segítséget 

kapnak az adatbázisok keresőrendszerének megfelelő használatához, 

és elsajátítják a szakirodalmi kereséshez szükséges kompetenciákat és 

stratégiákat. 
 

 Célok, megszerezhető kompetenciák 
 

A tananyag célja elsősorban megtanítani a társadalom- és humántu-

dományok művelői számára a szakirodalom összegyűjtésére, és kuta-

tásaik irodalmi áttekintéséhez legjobban felhasználható adatbázisok 

gyakorlati használatát. 

 A cél, hogy azoknak a készségeknek az elsajátítását biztosítsa a 

tananyag, amelyek a keresési kérdésünknek megfelelő találati hal-

mazt leszűkíti vagy bővíti. A minél pontosabb találati lista összeállí-

tása csökkenti a szakirodalmi válogatásra szánt időt, amit így a való-

ban releváns cikkek tanulmányozására lehet fordítani. 
 

 Feldolgozási idő 
 

 45 perc 
 

 Témakörök 
 

 ProQuest 

 JStor 

 CEEOL 

 Arcanum adatbázisok bemutatása 
 

 

 2.1. ProQuest 
 

A ProQuest4 különböző szolgáltatásai közül, a Pécsi Tudományegye-

temnek a ProQuest Central-ra van előfizetése, mely különböző tudo-

mányterületek adatbázisaihoz biztosít teljes szövegű hozzáférést, illetve 

                                                           
4 http://bit.ly/3vDCoFo 
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közös keresőfelületen biztosítja a szakirodalom kereshetőségét. Jelen 

tananyag szempontjából a társadalom- és humántudományi területek a 

legfontosabbak, például: nyelvészet, irodalomtudomány, neveléstudo-

mány, történelem, filozófia, vallás, szociológia, pszichológia és művé-

szetek. De a fentiek mellett az adatbázisok lefedik az egészség- és orvos-

tudomány egyes területeit, a műszaki, építészeti és informatikai területe-

ket, illetve a jog- és a közgazdaságtudomány fontos adatbázisait is. 

 Az alábbi képen (1. ábra) látható a ProQuest Central-ból hozzá-

férhető adatbázisok teljes listája, melyből a piros kerettel jelöltek fon-

tosak a társadalom- és humántudományok szempontjából. Mivel a 

ProQuest-csomag összességében sok területhez biztosít hozzáférést, 

így fontos, hogy jól tudjunk keresni az adatbázisban. 

 

 
1. ábra 
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A ProQuest kezdőlapján az egyszerű keresési lehetőség nyílik meg 

alapértelmezetten, de érdemes átváltani az összetett keresési lehető-

ségre. (2. ábra) 

 

 
2. ábra 

 

 
3. ábra 

 

Az összetett keresés, többféle speciális keresési módszer kipróbálását 

biztosítja az operátorok segítségével (3. ábra). Az alábbiakban ezeket 

fogom bemutatni. Keresési sorból kettő áll rendelkezésre, de ezek 

tovább bővíthetőek, a „Sor hozzáadása” gombbal. A sor végén lévő, 

„Bárhol” feliratú legördülő menüből tudjuk kiválasztani, hogy hol 

szeretnénk keresni a dokumentumon belül. Itt a következő opciók 

közül választhatunk: 
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 A szerző, a dokumentum címe és a publikáció címe lehető-

ségeket akkor érdemes használni, ha tudjuk, hogy mi az a 

konkrét cikk, amit keresünk. (A publikáció címe alatt folyó-

iratcikkek esetében a folyóirat címét értjük, könyvrészlet ese-

tében a könyv címét.) 

 Érdemes a minden tárgy és indexelés opciót használni a tema-

tikai keresésekhez. Ez megfeleltethető a tárgyszó vagy kulcsszó 

alapján történő keresésnek, ami a dokumentum tartalmát leíró 

kifejezések (szavak és szóösszetételek) között keres. 

 A következő három lehetőség keresésének egymáshoz képest 

van fontos jelentősége, ezek: az absztrakt, a dokumentum-

szöveg és a bárhol, kivéve teljes szöveg 

o Az absztrakt választásával az egyes bibliográfiai téte-

lekhez kapcsolódó rövid leírásban fut le a keresés. Itt 

érdemes a keresésünkhöz meghatározott kulcsszavakat 

keresni. 

o A dokumentumszöveg választásával a dokumentum 

teljes szövegében keresi a rendszer a beírt fogalmakat. 

A kulcsszavak szinonimáit és a kapcsolódó fogalma-

kat érdemes itt keresni. 

o A bárhol, kivéve teljes szöveg opció választásával ki-

szűrhető a teljes szövegű keresésekből adódó redundan-

cia, viszont a keresés folyamán figyelembe veszi az 

absztraktot, a tárgyszavakat és a címet egyaránt. (4. ábra) 

 

 
4. ábra 

 

Az összetett keresés során bepipálhatjuk a teljes szövegű elérést és az 

elbírálást. Az elbírált státusz beállításával a szakmailag lektorált szö-

vegekre szűkíthetőek a találatok. (3. ábra) 
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 A publikáció dátuma szerinti szűkítés is többféle opciót kínál fel. 

Lehetőség van a jelenlegi dátumhoz képest bizonyos időszakok beál-

lítására. Ezek közül például az elmúlt 3 év egy jó szűkítési opció le-

het. A dátumtartomány kiválasztásával adhatók meg különböző terje-

delmű időszakok, év, hónap és nap megadásával. (5. ábra) 

 

 
5. ábra 

 

Az összetett keresésben lehetőségünk van már előre meghatározni a 

találataink nyelvi és műfaji jellegét. Ezek beállítását az alsó három 

ablakban tehetjük meg (forrástípus — dokumentum típusa — nyelv). 

(6. ábra) 

 A nyelvi beállítás szempontjából érdemes megemlíteni azt, hogy 

sok nyelv közül választhatunk ugyan, de a találataink jelentős része 

angol nyelvű lesz. 

 A forrástípusban a keresni kívánt publikációk körének megjele-

nési formáját választhatjuk ki. Például, hogy csak tudományos folyó-

iratban vagy csak konferenciához kötődő publikációkat keresünk-e. 

 

 
6. ábra 
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 A dokumentumtípusban a találatok műfaját választjuk ki, pl.: 

film, esszé, könyv, fordítás. 

 A fenti két kategória között tartalmilag sok az átfedés, használa-

tukat az előre meghatározott keresési stratégia dönti el. 
 

 Példakeresés 
 

A bemutatásra szánt példában egy általánosabb pszichológiai témá-

hoz fogok szakirodalmat keresni, és bemutatni a találati halmaz szű-

kítésének folyamatát, lépésről lépésre. 

Téma: a szexuális viselkedések evolúciós pszichológiai szempontú 

megközelítésével foglalkozó kutatások. 
 

1. Meghatározom angolul a kereséshez választott fogalmakat: 

evolutionary psychology; sexual behavior; habit; practice. 

A keresni kívánt fogalmak meghatározásához mindig érdemes 

a szakterület által elfogadott kifejezéseket választani. 

2. Összeállítom az összetett keresési felületen a keresési kérdést. 

A sexual behavior kifejezést a dokumentumok absztraktjában 

fogom kerestetni, hiszen ez a kulcsfogalma a keresett témának. 

Az evolutionary psychology kifejezést a legjobb lenne a tárgy-

szavak között keresni, de a ProQuest nem használja egységesí-

tett tárgyszóként, így a dokumentumszövegben keresem le. 

Vagy a habit, vagy a practice kifejezés előfordulását, szintén 

a dokumentumszövegben keresem le. 

Beállítom a csak teljes szöveggel hozzáférhető és a lektorált 

találatok megjelenítését, az elmúlt 3 évből. 
 

 
7. ábra 

 

3. Találatként 65-öt kapok. Ebből a listából már érdemes szak-

irodalmat válogatni, de tovább is szűkíthetjük. 

A találatok rendezése, alapértelmezetten fontossági sorrend 

szerint történik. Ezt a ProQuest keresési rendszere az alapján 
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határozza meg, hogy a keresett fogalmak egymáshoz képest 

milyen távolságra vannak egymástól. (A keresett fogalmak az 

első találatban vannak a legközelebb egymáshoz.) 

A másik két rendezési lehetőség, a legrégebbit előre és a leg-

újabbat előre, a megjelenési idő szerint rendezi a találatokat. 

(8. ábra) 

 

 
8. ábra 

 

 

 
9. ábra 
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4. Szűkítési lehetőségeink a bal oldali oszlopban jelennek meg. 

A nyelv szerinti szűkítéssel már nem tudunk élni, mert csak 

angol nyelvű találatokat kaptunk. De érdemes kipróbálni a 

tárgy szerinti szűkítést. A további lehetőségekre kattintva egy 

önálló ablakból megnyílva választhatunk ki szűkebb témacso-

portot. Például kiválasztom a gender differencies-t és kizárom 

az animal behavior-t. (9. ábra) 

5. Így végül 8 találatot kapok eredményül. Az egyes rekordok 

részletes adatai megtekinthetők a választott publikáció címére 

kattintva. (10. ábra) 
 

 
10. ábra 

 

6. Egy-egy találat részletes rekordjának megtekintése esetén vá-

laszthatunk az absztrakt – a teljes szöveg – és a hivatkozások 

megtekintése között. (11. ábra) 
 

 
11. ábra 
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 2.2. JStor 

 

Elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázis, mely szol-

gáltatásait a felsőoktatási könyvtárakra optimalizálja. Gyűjteménye 

retrospektív jellegű, általában az új lapszámok 3-5 évnyi késéssel ke-

rülnek be az adatbázisba. Állományát kb. 2600 folyóirat és 60.000 

könyv alapozza meg. A Pécsi Tudományegyetemnek a JStor Essen-

tial csomagra van előfizetése, ami a teljes állomány 700 folyóiratára 

és az Open Access tartalomra vonatkozik. 

 Kezdőlapjáról5 az egyszerű keresés érhető el, de érdemes átválta-

ni az összetettre. (12. ábra) 

 

 
12. ábra 

 

Az összetett keresőben alapértelmezésként kettő keresési sáv áll ren-

delkezésre, de bővíthetjük őket. A keresések során szerzőre 

(Author), a címben (Item Title) és az absztraktban (Abstract) lehet 

keresni. A keresési kifejezéseket AND, OR, NOT operátorokkal lehet 

összekapcsolni. Választható még a NEAR 5,10,25 amely az össze-

kapcsolni kívánt két kifejezés közelségét, azaz a két kifejezés előfor-

dulása közti szavak számát határozza meg. 

 A hozzáférés típusának meghatározásához beállítható, hogy csak 

az előfizetésünkhöz tartozó találatokat kérjük-e megjeleníteni, vagy 

minden találatot. A találati halmaz szűkítéséhez választható nyelv, de 

ebből csak egy jelölhető ki. A találatok jelentős része angol nyelvű 

lesz, de egyes területeken a német nyelv is erős lehet. Szűkítésként 
                                                           
5 https://www.jstor.org/ 
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meghatározható időintervallum, és dokumentumtípus is. Az ISBN és 

a könyv vagy folyóirat címe szerinti keresést akkor érdemes használ-

ni, ha pontosan tudjuk mit keresünk. (13a. ábra) 

 

 
13 a. és b. ábra 

 

Az összetett keresés oldalát lefelé görgetve található még egy jól 

használható szűkítési opció, amely a folyóiratcímek tudományterületi 

besorolása alapján szűkíti le a találati halmazt. (13b. ábra) 

 

 Példakeresés 

 

A bemutatásra szánt példában egy általánosabb szociológiai témához 

fogok szakirodalmat keresni, és bemutatni a találati halmaz szűkíté-

sének folyamatát, lépésről lépésre. 

 Téma: Fogyasztással és a fogyasztói kultúrával kapcsolatos szo-

ciológiai vizsgálatok. 

 

1. Meghatározom angolul a kereséshez választott fogalmat. Ez a 

„consumer culture” lesz. Idézőjelek közé teszem, hogy az 

egész kifejezést keresse a rendszer. Ebben az adatbázisban 

praktikusabb kevesebb kifejezést használni egy-egy keresés 

lefolytatásához. 
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2. Összeállítom az összetett keresési felületen a keresési kérdést. 

A „consumer culture” kifejezést az Item Title, vagyis a cím 

mezőben keresem le. Alapvetően a könyvtári katalógusok és 

adatbázisok lényege, hogy a tárgyszavak és az absztraktok se-

gítségével bővebb információkhoz jussunk hozzá, mint amit a 

címből megtudhatunk. Viszont, a JStor-ban a bibliográfiai re-

kordok 10%-ához tartozik absztrakt, így a gyakorlati keresés 

során, praktikusabb a cím szerinti keresési opciót választani, 

mert így még mindig bővebb találati halmazt kapunk eredmé-

nyül, mint az absztrakt szerinti keresés eredményeként. Szű-

kítésként az articlest (folyóiratban megjelent tanulmány) és a 

reviewst (folyóiratban megjelent ismertető vagy recenzió) jelö-

löm ki a cikkek típusához, és a nyelvhez az angolt. (14a. ábra) 

3. A folyóiratok szerinti szűkítésben kijelölöm a szociológia és 

más határterületeihez kapcsolódó témákat. (14b. ábra) 

 

 
14 a. és b. ábra 
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4. A keresés lefuttatása 184 találatot eredményez. (15. ábra) 

 

 
15. ábra 

 

5. A keresés során szándékosan nem al-

kalmaztam év szerinti szűkítést, hiszen 

az adatbázis nem a friss szakirodalom 

feltárására specializálódott. Viszont, a 

találati halmazunk nagysága miatt érde-

mes ezt átgondolni, és a bal oldali osz-

lopban található szűkítési lehetőségek 

közül az év szerinti szűkítést alkalmazni, 

pl. a 2010 és 2018 közti cikkekre. (16. 

ábra) 

 

6. Az év szerinti szűkítéssel 34 találatra 

csökkentettük a találati halmazt. Ezeket a 

találatokat már érdemes átnézni, és kiválogatni közülük a 

megfelelőeket. Ha a keresési feltételekben módosítani szeret-

nénk, akkor elegendő a „Modify Search” gombra kattintani, 

és az oldal visszatér az összetett keresési felületre. (17. ábra) 

16. ábra 
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17. ábra 

 

 
18. ábra 

 

A keresés során csak azok között a rekordok között kerestünk, ame-

lyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, ezért az egyes rekordok részletes 

nézetét megnyitva, a cikkek letölthetők pdf formátumban. (18. ábra) 
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 2.3. CEEOL: Central and Eastern European Online Library 

 

Az adatbázis jelentősége a társadalom- és humántudományok területén 

abból származik, hogy a közép- és kelet-európai tudományos publiká-

ciók gyűjtésére szakosodott. Így a tudományos eredményeknek egy 

olyan halmazát képes az adatbázis felölelni, amely nem jelenik meg 

kellő színvonalon és mennyiségben a jórészt angolszász orientáltságú 

adatbázisokban, mint amilyen az előbbiekben bemutatott ProQuest is. 

 Az adatbázis használata mellett még azt az érvet is meghatároz-

hatjuk, hogy keresőfelülete és a rekordok metaadatai angol nyelvűek. 

Így nem ütközünk abba a problémába, mint számos közép- és kelet-

európai könyvtári katalógus esetében, hogy az adott nyelv ismereté-

nek hiánya miatt, nem tudunk keresni a katalógusban. 

 Az adatbázis az alábbi – a tananyag szempontjából releváns – 

gyűjtőköröket határozza meg: irodalom, nyelvészet, filozófia, történe-

lem, politika, regionális tudományok, szociológia, vallás és zsidó ta-

nulmányok. De ezeken túl kereshetünk a jog és közgazdaság témái-

ban és a művészettudományban is. 

 A kezdőlapon6 megjelenő egyszerű keresés helyett, az összetett 

(Advanced) kereső használatát válasszuk a szakirodalom megkeresé-

séhez. (19. ábra) 

 

 
19. ábra 

 

Az összetett keresés használatához, fontos tudni azt, hogy az adatbázis 

milyen lehetőségeket kínál fel, amiben kereséseinket elvégezhetjük. 

                                                           
6 https://www.ceeol.com/ 
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 A Metadata Search felirat alatt érhetők el, azok a keresési sá-

vok, melyek előtt kijelölhetjük a tartalmi keresésekhez azt, 

hogy miben szeretnénk az általunk megfogalmazott kifejezést 

kerestetni. A Content és a Key words lehetőségeket kínálja 

föl a rendszer. Előbbi a dokumentumok tartalmában keresi le 

a beírt kifejezéseket, utóbbi az egyes tételekhez rendelt tárgy-

szavak között keres. 

 Ha tudjuk, hogy kitől szeretnénk olvasni vagy hogy mely fo-

lyóiratokból származó publikációkat szeretnénk gyűjteni, ak-

kor érdemes az alábbi lehetőségeket használni: Author 

Name, Journal Title, Series Title, ISSN, Book Title, ISBN 

 A Publishing Location használatával jól szűkíthető találata-

ink köre. Érdemesebb a kiadási ország nevére keresni város-

név helyett. Az adatbázis gyűjtőköréből adódóan fontos kate-

gória lehet, hiszen számos közép- és kelet-európai ország fo-

lyóirat- és könyvállományát tartalmazza. 

 

Az összetett keresési felületen, a jobb oldali oszlopban jelennek meg a 

szűkítési lehetőségek. A keresési kérdés összeállításakor a nyelv és a do-

kumentum típusa választható ki. Egyszerre több is jelölhető. (20. ábra) 

 

 
20. ábra 
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Továbbra is a jobb oldali oszlopban ma-

radva, beállítható még a hozzáférés típusa 

is. A Pécsi Tudományegyetemnek nincs a 

CEEOL adatbázis teljes szövegű tartal-

mához hozzáférése, így csak a találatok 

bibliográfiai rekordjai tekinthetők meg, 

de további keresésekkel például a Rese-

archGate vagy a Google Scholar segítsé-

gével hozzájuthatunk a dokumentum tel-

jes szövegéhez. Illetve, ha az adott publi-

káció Open Access megjelenésű, akkor – 

személyes regisztrációt követően – köz-

vetlenül a CEEOL-on keresztül is megte-

kinthetjük a teljes szöveget. (21. ábra) 

 A CEEOL keresőfelületén az AND, 

OR, NOT elnevezésű operátorok helyett 

az All, Any, None kifejezésekkel állítha-

tók be ugyanazok a műveletek. (22. ábra) 

 

 Példakeresés 

 

A bemutatásra szánt példában egy álta-

lánosabb irodalomtudományi témához 

fogok szakirodalmat keresni és bemutat-

ni a találati halmaz szűkítésének folya-

matát, lépésről lépésre. Már előre fontos 

megemlíteni azt, hogy a CEEOL-ban 

általában szűk találati halmazokat ka-

punk eredményül. 

 

 
22. ábra 

 

21. ábra 
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Téma: A magyar irodalom és a modernizmus kapcsolata. 
 

1. Meghatározom angolul a kereséshez választott fogalmakat: 

modernism; Hungarian literature 

2. A keresési ablakot a lentieknek megfelelően kitöltöm. A Hun-

garian literature-t érdemesebb a Content mezőben keresni, a 

több találat érdekében. A modernism lekeresésére a Key 

words mező az alkalmasabb. Így 22 találatot kapok eredmé-

nyül. (23. ábra) 
 

 
23. ábra 

 

3. Ha a modernism kifejezést is a Content mező segítségével ke-

resem le, akkor 400 találat fölött kapok eredményt. Ezek nagy 

része inkább a történettudományi kutatások körébe sorolható, 

ezért érdemes a bal oldali szűkítőket alkalmaznunk, a sub-

jects és a keywords alatt. Ezekből mindig csak egy érvénye-

síthető, többet nem választhatunk ki. (24. ábra) 
 

 
24. ábra 



Krizsán Ivett: Társadalom- és humántudományi információforrások 

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23990 | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23999 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

340 

4. Érdemes a subjects mezőből a Hungarian literature-t kivá-

lasztani, amelyhez 21 találat tartozik. 

5. Az egyes találatok teljes rekordja megnyitható. Itt találjuk a bib-

liográfiai leírást és rövid ismertetőt is a tartalomról. (25. ábra) 

 

 
25. ábra 

 

 

 2.4. Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) 

 

Célja a nyomtatott információs forrásaink digitális másolatának szol-

gáltatása, ezeket kereshető és jól olvasható formátumban biztosítani 

előfizetőiknek. Számos történeti jelentőségű és forrásértékű folyóira-

tot digitalizáltak, melyek teljes évfolyamokkal érhetők el. A tudomá-

nyos folyóiratokon túl hírlapok, napi- és hetilapok, lexikonok és 

könyvek is olvashatók. 

 Alapvetően a társadalom- és bölcsészettudományt fedi le a gyűj-

temény. Ebből legerősebb egységének számít a történelem, annak ha-

tárterületeivel mint a politológia, hadtörténet, vallástudomány. Emel-

lett van számos társadalomtudományi folyóirat is például a közgazda-

ság, a jog, a szociológia és a néprajz területéről. Művészeti, irodalmi, 

nyelvészeti és filozófiai témák is jól kereshetők az adatbázisban. 

 Az adatbázis főoldaláról7 az egyszerű keresési funkció érhető el, 

érdemes az összetettre átváltani. Elérhető a kezdőlapról a teljes cím-

lista, a frissen feltöltött anyagok, és válogatottan a legnépszerűbb fo-

lyóiratok, könyvek és lexikonok is. (26. ábra) 

                                                           
7 https://adtplus.arcanum.hu/hu/ 
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26. ábra 

 

Az összetett keresés során a sorok bővíthetők a + és – jelekkel. (27a. 

ábra) Használható a dátum szerinti szűkítés is, viszont a beállítások 

során van lehetőség évkör szerinti szűkítésre is.(27b. ábra) A kere-

séshez előre meghatározhatók a folyóiratok, vagy a gyűjteményegy-

ségek, ahol szeretnénk lefuttatni a keresést. Ez utóbbi, lényegében 

megfelel a digitalizált dokumentumok címlistájának. (27c. ábra) 

 

 
27 a., b. és c. ábra 

 

A keresési mezők összekapcsolására az eddig bemutatott adatbázi-

sokhoz képest eltérés tapasztalható. Összességében három lehetősé-
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günk van: vagy a teljes szövegben, vagy a cikk címében, vagy a könyv 

címében keresünk, illetve ezek szerzőire. A beírt kifejezéseknél meg-

határozhatjuk, hogy az általunk beírtnak pontosan megfelelő találatot 

kérjük-e, vagy a részleges egyezésekre is kíváncsiak vagyunk. A teljes 

szövegű kereshetőségből adódóan általában nagy találati halmazt 

eredményez egy-egy keresés, viszont minél több fogalmat kapcsolunk 

össze, annál jobban szűkíthetők találataink az AND és a NOT operá-

torral. Az OR-ral bővíteni lehet a találati halmazt. (28. ábra) 
 

 
28. ábra 

 

 
29. ábra 
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 Példakeresés 

 

A bemutatásra szánt példában egy általánosabb történelmi témához 

fogok szakirodalmat keresni, és bemutatni a találati halmaz szűkíté-

sének folyamatát, lépésről lépésre. 

 

Téma: Széchenyi István reformkori tevékenysége 

 

1. Az összetett keresőben azt választom, hogy a folyóiratcikkek 

címében szerepeljen a reformkor kifejezés, és a dokumentumok 

teljes szövegében szerepeljen Széchenyi István neve. Ezt a tel-

jes szövegű mező pontos változatában keresem le, annak érde-

kében, hogy a találatok közé ne keveredjen más Széchenyi. 

(29. ábra) 

2. Eredményül 223 találatot kaptam, de még nem alkalmaztam 

év szerinti szűkítést sem, a kereséshez. (30. ábra) 

 

 
30. ábra 

 

3. A találatok szűkítéséhez az egyes rekordok listájától jobbra 

található szűkítési opciókat fogom használni. Itt elsősorban 

azt jelölöm ki, hogy a történelem tárgykörébe tartozó cikkek 

érdekelnek, amelyek például 1920 és 1939 között jelentek 

meg. (31. ábra) 
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31. ábra 
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4. Így összesen 7 találatot kapok eredményül. (32. ábra) 

 

 
32. ábra 

 

5. Érdemes az egy folyóiratban megjelent cikkeket is kilistáztat-

ni, például a történelem tárgykört és a folyóiratoknál az Aetast 

kijelölve. 

 

Találatainkat két módon rendezhetjük, az egyik lehetőség a relevan-

cia. Ez az alapján rendezi a találatainkat, hogy a keresett fogalmak az 

egyes dokumentumokban mennyire találhatók közel egymáshoz. A 

második lehetőség a folyóirat/év, ami a folyóiratok betűrendje és 

azon belül a megjelenési év alapján növekvő sorrendbe állítja a talá-

latokat. (33. ábra) 

 

 
33. ábra 
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 2.5. Összefoglalás 

 

Egy másik tananyagban Bedő Márta bemutatta a multidiszciplináris 

adatbázisok közül a Web of Science, a Science Direct és a Springer-

Link adatbázisok használatát. Az ő tananyagának kiegészítésére szol-

gál, de más struktúrát követnek a társadalom- és humántudományi 

adatbázisokat bemutató részek. A keresések gyakorlatiasabb oldalát 

megközelítve, példákon keresztül történt az adatbázisok használatá-

nak és a találatok megtekintésének vagy rendezésének bemutatása. 

 A fentebb bemutatott négy adatbázis (ProQuest, JStor, CEEOL, 

Arcanum) ismerete azért fontos a társadalom- és humántudományok 

művelői számára, mert ezek – gyűjtőkörükből eredően – általánosan 

felhasználhatók a történelem, irodalom, pszichológia, szociológia és 

neveléstudomány területeihez is. A tananyag későbbi egységében, a 

hallgató választhat, hogy mely tudományterületre vonatkozóan sze-

retné megismerni a speciális információs forrásokat. Így a hallgató 

olyan adatbázisokról, vagy könyvtári katalógusokról szerezhet tudo-

mást, melyben az általa választott tudományterület és határterületei 

központi helyet foglalnak el. 
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3. Információs források a neveléstudományhoz 

 

 Bevezető gondolatok 

 

A tananyag ezen egysége segítséget nyújt a pedagógia és neveléstu-

domány információforrásaival most ismerkedő hallgatóknak. Beveze-

tő tájékozódást kapnak a hazai és külföldi kiadású folyóiratokról és 

két, a pedagógia területén fontos adatbázisról. 

 

 Célok, megszerezhető kompetenciák 

 

A tananyag célja elsősorban a szakirodalmi tájékozottság és informá-

ciókeresési kompetenciák növelése. A hallgató számára alapvető tá-

jékozódási pontokat nyújt a hazai folyóiratok részletes bemutatásán 

keresztül, és a külföldi folyóiratokból egy rövid válogatás biztosítá-

sával. Ezek kiindulópontok lehetnek a különböző egyetemi felada-

tokhoz kapcsolódó szakirodalmi gyűjtésekhez. 

 A két adatbázis használatának bemutatása segíteni fog a külön-

böző kutatási feladatok irodalmi áttekintésének elkészítéséhez, még-

pedig a releváns szakirodalom megtalálásának folyamatában. 

 

 Feldolgozási idő 

 

 45 perc 

 

 Témakörök 

 

 Hazai kiadású folyóiratok 

 Külföldi kiadású folyóiratok 

 Adatbázisok: PAD és ERIC 

 

 

 3.1. Hazai kiadású folyóiratok 

 

A tananyag ezen egységében megtalálhatók azok a hazai kiadású fo-

lyóiratok, melyek vagy szorosan a pedagógia és neveléstudomány 

körébe tartozó témákat tárgyalják, vagy olyan tágabban értelmezett – 

inkább elméleti – területekkel foglalkoznak mint például: az iskolá-

zottság társadalmi aspektusai; a közép- és felsőoktatásban való rész-

vétel törvényi meghatározottsága, akár történeti áttekintésben tár-

gyalva. Találhatók olyan folyóiratok is, melyek a gyakorlati oktatás 
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szempontjából fontosak, vagy szaktárgyak oktatásának módszertaná-

val foglalkoznak. 

 

Új Pedagógiai Szemle8 — ISSN: 1215-1807, eISSN: 1788-2400 

 
 Pedagógiai Szemle (1951-1990) c. folyóirat folytatása 1991-től. 

 Kiadója: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 

 A pedagógiát érintő elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. 

 Célközönségét egyaránt képezik kutatók és tanárok. 

 Törekszik a nemzetközi kitekintés biztosítására, és a hazai kutatá-

sok széles spektrumú bemutatására. 

 

Magyar Pedagógia9 — ISSN: 0025-0260 

 
 Megjelenés kezdete: 1892 (1947–1961 között szünetelt a megjelenése) 

 Kiadó: Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet 

 Tanulmányokat és friss szakirodalmi ismertetéseket tesz közzé. 

 A pedagógia elméleti kérdéseit tárgyalja, magas tudományos szín-

vonalon. 

 

Neveléstudomány: Oktatás-Kutatás-Innováció10 — ISSN: 2063-9546 

 
 Megjelenés kezdete: 2013 

 Kiadó: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi 

Intézet 

 Vizsgálja a pedagógia nemzetközi helyzetét, fő törekvése az aktuá-

lis problémák újszerű megközelítésének bemutatása. 

 

Educatio11 — ISSN: 1216-3384 

 
 Megjelenés kezdete: 1992 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó (2017 előtt az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet, és elődjei) 

 Kutatók és gyakorló pedagógusok lapja. 

 Az oktatás társadalmi összefüggéseit vizsgáló folyóirat. 

 Megjelenésre szánt cikkeiket tematikus számokba szervezve adják 

közre. pl.: bevándorlás és oktatás viszonya, nők és az oktatás, IKT-

eszközök és az oktatásban való adaptálhatóságuk 

 

 

                                                           
 8 http://upszonline.hu/index.php?grouping=1 
 9 http://www.magyarpedagogia.hu 
10 http://nevelestudomany.elte.hu 
11 https://akademiai.com/loi/2063 
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Iskolakultúra12 — ISSN: 1215-5233 
 

 Megjelenése: 1991-2016 között 

 Kiadói: Pécsi Tudományegyetem, Pannon Egyetem, Oktatási és 

Kulturális Minisztérium Oktatásért Közalapítvány 

 Az oktatás és a neveléstudomány témáinak vizsgálata erős határte-

rületi (filozófia, etika, politológia, szociológia) kapcsolódásokkal. 

 Témái közé tartozik a felsőoktatás és annak általános helyzete, kü-

lönösen a tanárképzéssel kapcsolatos problémák. 
 

Képzés és Gyakorlat13 = Training and Practice — ISSN: 1589-519X, 

eISSN: 2064-4027 
 

 Megjelenés kezdete: 2003 

 Kiadó: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 

 Magyar és idegen nyelvű – többnyire angol – tanulmányokat jelentet meg. 

 Támogatja az interdiszciplináris kutatások közzétételét (neveléstör-

ténet, ifjúságszociológia, gyógypedagógia). 

 Képzés és Gyakorlat című rovatában a gyakorlati kutatási eredmé-

nyekre kíváncsi. 
 

Practice and Theory in Systems of Education14 — ISSN 1788-

2583, eISSN 1788-2591 
 

 A 2006-2017 közötti számok az Elektronikus Periodika Adatbázis 

Archívum oldaláról érhetők el. 

 Kiadó: De Gruyter Verlag 

 A folyóirat tematikailag sokszínű: oktatás, formális és informális 

tanulás, Life-Long Learning, felsőoktatás és szakképzés. 
 

Fejlesztő Pedagógia15 — ISSN: 0866-2495 
 

 Megjelenés kezdete: 1990 

 Kiadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

 A folyóirat vizsgált területei közé tartozik a hátrányos helyzetben 

lévő, vagy fogyatékkal élő diákok különböző terápiás módszerekkel 

(művészetterápia, mozgásterápia) történő fejlesztése. 

 Vizsgálja a különböző fejlesztési módszerek alkalmazhatóságát és 

pedagógiai sikerességét. 

 Tematikus számokban foglalkozik a tanulási zavarok kialakulásával 

és azok javíthatóságával. 

                                                           
12 http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura 
13 http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kurrens-folyoirat 
14 https://epa.oszk.hu/01400/01428 
15 http://epa.oszk.hu/01100/01151 
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Könyv és Nevelés16 — ISSN: 0454-3475 

 
 Megjelenés kezdete: 1999 

 Közreadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Kiadó: Országos Pe-

dagógiai Könyvtár és Múzeum 

 Profiljának fő eleme az olvasáspedagógia és az olvasáskultúra, kü-

lönösen a gyermek- és az ifjúsági irodalmat érintő kutatások. 

 Foglalkozik még az új digitális eszközök és az információs társada-

lom jelenségeinek köszönhető változások nyomon követésével, és 

az olvasás mennyiségi és minőségi kérdéseivel. 

 Fórumot biztosít a tankönyvkutatásoknak is. 

 

Történelemtanítás: online történelemdidaktikai folyóirat17 — 

eISSN: 2061-6260 

 
 Megjelenés kezdete: 2010 

 Kiadó: Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, ÁRÉDÓ 55 

Oktatási és Kultúrális Szolgáltató Kft. 

 A folyóirat célja a történelemoktatás didaktikai és módszertani is-

mereteinek gyarapítása, továbbá a történettudományi kutatások tan-

eszközbeli reprezentációjának vizsgálata (pl.: tankönyvkutatások) 

 

Opus et Educatio: Munka és Nevelés18 — eISSN: 2064-9908 

 
 Megjelenés kezdete: 2014 (csak elektronikus formában) 

 Kiadó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 A folyóirat fő karakterét alkotják a tanárképzés, a közoktatás és a 

szakképzési rendszerek egészének változásairól szóló, és a felnőtt-

képzéssel, andragógiával foglalkozó cikkek. 

 Az oktatás és neveléstudomány témáit érintő nemzetközi összeha-

sonlítások is találhatók benne. 

 

Taní-tani: a szabad pedagógiai gondolkodás fóruma19 — ISSN: 

1417-3638 

 
 Megjelenés: 2007-2010, 2011-től csak online 

 Kiadó: Független Pedagógiai Intézet 

 Az oktatási esélyegyenlőség mellett elköteleződött folyóirat. 

 Aktuális problémákat tárgyal a neveléstudomány egészéről. 

 

                                                           
16 http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/lapszamok 
17 http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/ 
18 http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/issue/archive 
19 http://www.tani-tani.info/ 
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Új köznevelés20 — ISSN: 2064-0625 

 
 Megjelenés kezdete: 2013 

 Kiadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

 Magazin jellegű szakmai havilap. 

 Módszertani példákat nyújt, jó gyakorlatok átvételére ösztönöz. 

 Pedagógus példaképeket mutat be. 

 Olvashatók benne beszámolók szakmai eseményekről, szakmai 

közéleti hírek, törvényváltozások, átfogó stratégiák ismertetése (pl.: 

Digitális Oktatási Stratégia), aktuális, a pedagógusszakmát érintő 

pályázati információk. 

 

 

 3.2. Válogatott lista a külföldi kiadású folyóiratokból 

 
 American Educational Research Journal — ISSN: 0002-8312, 

eISSN: 1935-1011 https://bit.ly/3sbnUuu 

 Educational Researcher — ISSN: 0013-189X, eISSN: 1935-102X 

https://bit.ly/30ZpcN2 

 Journal of Teacher Education — ISSN: 0022-4871, eISSN: 1552-

7816 https://bit.ly/314xXWi 

 Sociology of Education — ISSN: 0038-0407, eISSN: 1939-8573 

https://bit.ly/3eY54TB 

 Computers and Education — ISSN: 0360-1315, eISSN: 1873-

782X http://bit.ly/3sk1CH3 

 Scientific Studies of Reading — ISSN: 1088-8438, eISSN: 1532-

799X https://bit.ly/30Zah5A 

 Studies in Second Language Acquisition — ISSN: 0272-2631, 

eISSN: 1470-1545 https://bit.ly/3tHq2Ky 

 Studies in Higher Education — ISSN: 0307-5079, eISSN: 1470-

174X https://bit.ly/3cRfdih 

 Informatics in Education — ISSN: 1648-5831, eISSN: 2335-8971 

https://bit.ly/2NCrnmJ 

 Zbornik Instituta za Pedagoska Istrazivanja — ISSN: 0579-6431, 

eISSN: 1820-9270 https://bit.ly/2NAXJy6 

 Euromentor Journal – Studies About Education — ISSN 2067-

7839, eISSN: 2247-9376 https://bit.ly/2NAHDo7 

 Bildung und Erziehung — ISSN: 0006-2456, eISSN: 2194-3834 

http://bit.ly/3lClSRG 

 Educational Research Quarterly — ISSN: 0196-5042 

http://bit.ly/3cWDB20 

 Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria — ISSN: 

1130-3743, eISSN: 2386-5660 https://tinyurl.com/ymvkytn5 

                                                           
20 http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/lapszamok 
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 Education & Didactique — ISSN: 1956-3485, eISSN: 2111-4838 

http://bit.ly/3s3evF4 

 Qualitative Research in Education — eISSN: 2014-6418 

https://bit.ly/3tMzmx3 

 Problems in Music Pedagogy — ISSN: 1691-2721, еISSN 2501-

0158 https://bit.ly/3lyKF90 

 Educational Theory — ISSN: 0013-2004, eISSN: 1741-5446 

https://bit.ly/3cUdWHb 

 Unterrichtswissenschaft: Zeitschrift für Lernforschung — ISSN: 

0340-4099, eISSN: 2520-873X http://bit.ly/313cJbm 

 Zeitschrift für Erziehungswissenschaft — ISSN: 1434-663X, 

eISSN: 1862-5215 http://bit.ly/2OUsvCD 

 Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische 

Psychologie — ISSN: 0049-8637 http://bit.ly/3vGWZsF 

 Deutsch als Fremdsprache — ISSN: 0011-9741 http://bit.ly/3s64gQk 

 Religionspädagogische Beitrage — ISSN: 0173-0339 

https://bit.ly/3vOE9Qq 

 Revue Francaise de Pedagogie — ISSN: 0556-7807 http://bit.ly/3f0fsu1 

 Education Therapeutique du Patient — ISSN: 2100-0808, eISSN: 

2100-0816 https://bit.ly/3vKXQZ4 

 Revue d’Anthropologie des Connaissances — ISSN: 1760-5393 

https://bit.ly/2OUsSNx 

 Carrefours de l’Education — ISSN: 1262-3490, eISSN: 1969-6949 

https://bit.ly/38ZoR16 

 

 

 3.3. Adatbázisok bemutatása 

 

A következőkben két olyan adatbázist mutatunk be, melyek speciáli-

san az oktatás, pedagógia, didaktika és neveléstudomány témáival 

foglalkozó szakirodalomból épített hazai és külföldi adatbázisok. 

 

 PAD21 (Pedagógiai Adatbázis) 

 ERIC22 (Educational Resource Information Center) 

 

  3.3.1. PAD (Pedagógiai Adatbázis) 

 

A katalógus használatának elsajátítása elsősorban azért hasznos, mert 

a hazai szakirodalom alapos tartalmi feltárásának köszönhetően jól 

kereshetők benne a neveléstudomány különböző szakterületei. Fontos 

                                                           
21 http://bit.ly/3cWBV8T 
22 http://bit.ly/391b7Tz 
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tájékozódási pont lehet a saját témánkhoz hasonló kutatási eredmé-

nyek feltérképezésére is. 
 

 Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) fej-
lesztése a katalógus. 

 Szabadon hozzáférhető, bibliográfiai rekordokat tartalmaz. 
 A neveléstudomány magyar szakirodalmát 1989-től tárja föl, 

de nagy a külföldi szakirodalom elérhetőségének aránya is. 
 Feldolgozott adatmennyisége: Kb. 430 ezer rekord. 

 

A továbbiakban a szolgáltatás két hasznos funkciója ismerhető meg, 

ezek a keresés és a tárgyszójegyzék. (34. ábra) 
 

 
34. ábra 

 Keresés 
 

A keresések elvégzéséhez használható az egyszerű és az összetett ke-
resési lehetőség. Ha több tárgyszó szerint akarunk keresni, akkor ér-
demes az összetett keresési funkciót választani, mert az egyszerű ke-
resés csak egy tárgyszó beírását teszi lehetővé. (35. ábra) 
 

 
35. ábra 
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A példaként bemutatott keresésben az élménypedagógiára és annak a 
tanuló személyiségére tett hatását vizsgáló szakirodalomra keresünk. 
A feladat elvégzéséhez az összetett keresést kell választanunk. Itt 
mindhárom keresőmezőt állítsuk be tárgyszónak, a témát leíró kifeje-
zések beillesztésével. Csonkolási lehetőség: $ karakter (36. ábra) 
 

 
36. ábra 

 
Keresésem 142 találatot eredményez, melyek részletes rekordjai meg-
tekinthetőek az azonosítóra történő kattintással. (37. ábra) Ha elérhe-
tő az adott dokumentum teljes szöveggel is, akkor A cikk szövege 
részre kattintva válik hozzáférhetővé. (38. ábra) 
 

37. ábra 
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38. ábra 

 

 Tárgyszójegyzék 

 

A PAD tárgyszójegyzékének keresését azért érdemes elsajátítani, mert 

ennek segítségével tájékozódhatunk a neveléstudományi szakirodalmat 

leíró szakkifejezésekben. Ezzel egyszerűsíthető a saját kutatási kérdése-

inket leíró kulcsszavaknak és kifejezéseknek a megtalálási folyamata. 

 Érdemes a betűrendes kereső használatát kipróbálni. (39. ábra) 

 

 
39. ábra 
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Egy választott betűre kattintva, megkapjuk az ezzel kezdődő tárgy-

szavak listáját, több oldalon. (40. ábra) 
 

 
40. ábra 

 

Egy-egy tárgyszó értelmezését az alábbiak alapján tehetjük meg: 
 

 Félkövér betűtípussal vannak kiemelve a tartalmi feltárás so-

rán használt kifejezések, a példában a tábor látható. (Mellette 

az OPAC-ra kattintva, megkapjuk az összes tábor-ral tárgy-

szavazott dokumentumot.) 

 Az LM (jelentése: Lásd még, a további tárgyszavakat!) alatt 

találjuk meg a további magyar kifejezéseket, ami a tábor kife-

jezéshez valamilyen módon kapcsolódik. 

 A (tárgyszó angolul): az adott tárgyszó angol nyelvű megfe-

lelőit sorolja fel 

 F (tárgyszó franciául): az adott tárgyszó francia nyelvű meg-

felelőit sorolja fel 

 N (tárgyszó németül): az adott tárgyszó német nyelvű megfe-

lelőit sorolja fel (41. ábra) 
 

Továbbra is a tábor tárgyszó mellett maradva, látható a H (jelentése: A tárgyszó 

az alább felsoroltakat helyettesíti): táborozás. Ez azt jelenti, hogy a tárgyszókata-

lógusban a táborozás kifejezést a tábor helyettesíti, tehát a tartalmi feltárás során 

a táborozás kifejezést nem használják, az ezzel kapcsolatos szakirodalmat a tábor 

alatt találjuk meg. Ezért találjuk a példában a táborozást tipográfiailag dőlt betű-

vel, majd alatta L (jelentése: Lásd az alább felsorolt tárgyszónál): tábor. Vagyis: 

A táborozással kapcsolatos szakirodalmat, keresd a tábor alatt! 
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41. ábra 

 

 

  3.3.2. ERIC (Educational Resource Information Center) 

 

 
42. ábra 
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 Oktatáshoz szükséges kötetekhez és erőforrásokhoz nyújt 

hozzáférést. 

 Bibliográfiai rekordokat, és full-text hozzáférést is biztosít. 

 1,3 millió rekordot tartalmaz. 

 

Az ERIC adatbázist az EBSCO szolgáltatja, ők egy közös keresőfelü-

letet biztosítanak több speciális gyűjtőkörrel rendelkező adatbázishoz. 

(42. ábra) 

 Ezért a keresés megkezdéséhez az első lépés, hogy kijelöljük az 

ERIC adatbázist, ahol a keresést szeretnénk lefuttatni. A választható 

adatbázisok közül csak az ERIC előtt található négyzetet pipáljuk be, 

majd vagy a lap alján vagy a tetején elhelyezett  „folytatás” gombra 

kattintsunk. (43. ábra) 

 

 
43. ábra 

 

A következőben megjelenő felületen válasszuk az összetett keresés 

lehetőséget! (44. ábra) 

 

 
44. ábra 
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Speciális keresés elvégzéséhez az összetett kereső felső részében 

megjelenő opciókat fogjuk használni. (45. ábra) 

 

 
45. ábra 

 

A keresési mező kijelölése az egyik legfontosabb lépés, mert ezzel ha-

tározzuk meg, hogy a keresés során a különböző kifejezések hol jelen-

jenek meg. Ez az egyik legjobb módszer a pontos találati halmaz eléré-

sére, amiből majd megfelelően szűkíthetők vagy bővíthetők a találatok. 

 Az alábbi képen kiemeltem a piros négyzettel a három legjobban 

használható mezőt, és szürke kerettel jelzem az inkább könyvtári 

szakemberek számára használható keresési opciókat. (46. ábra) 

 

 A TI Cím, a dokumentum címében keres. 

 Az AB Referátum az egyes rekordokhoz tartozó rövid szö-

veges leírásában keres. 

 

Ezt a mezőt szokták absztrakt, referátum, kivonat vagy egyszerűen 

leírás mezőnek is nevezni. Ezek a fogalmak a könyvtáros terminoló-

giában más jelentésűek, de a szakirodalmi keresés összefüggésében, 

megfeleltethetjük őket egymásnak. 

 

 A TX Minden szöveg jelentése, hogy minden szöveget tar-

talmazó mezőben lefut az általunk beírt szavak/szóösszetétel 

keresése. 
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46. ábra 

 

A keresés bemutatására szánt példában olyan szakirodalmat keresek, 

amely a különböző tanítási módszereket kutatja és ezeket a tanulók 

attitűdjein keresztül vizsgálja. A kereséshez az első lépés a megfelelő 

keresési kifejezések megtalálása. Érdemes szinonimákat is gyűjteni. 

* karakter – Ezzel lehet a szavakat csonkolni. Például: A pedagógia 

különböző nyelvű alakváltozatai miatt, érdemes a következő alakot 

keresni: pedagog* 

 Ha ez megvan, azt kell eldöntenünk, hogy mely mezők lesznek a 

legalkalmasabbak a kereséshez, és ezeket be kell állítani. 

 A + és – gombokkal új sorok adhatók hozzá, vagy vehetők el a 

keresésből. (47. ábra) 
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47. ábra 

 

A „Keresési eredmények” magas száma miatt, érdemes a „Találatok 

finomítása” menüsort átnézni, annak érdekében, hogy kezelhetőbb 

mennyiségű találatokat kapjunk. (Mindegyik menüpont lenyitható a 

háromszög segítségével.) (48a. és b. ábra) 
 

 Az Aktuális keresés mutatja, hogy mit kerestünk az adatbá-

zisban. 

 A Korlát-on belül beállítható a csak teljes szövegű hozzáfé-

réssel rendelkező rekordok megjelenítése, továbbá azok a ta-

lálatok, amelyek lektorált folyóiratokból származnak. 
 

Itt állíthatunk be időbeli korlátot is, a publikációk megjelenési idejére 

vonatkoztatva. 
 

 Források típusai: Kiválasztható, hogy folyóiratcikkekre, 
könyvekre, disszertációkra szeretnénk-e szűkíteni találatain-
kat. (48a. ábra) 

 Tárgykör: Ez alatt érdemes a „Több megjelenítésé”-re kat-
tintva, az új ablakban kiválasztani azokat a kifejezéseket, 
amelyek illeszkednek elképzelésünkhöz, hogy milyen szak-
irodalmat szeretnénk találni. (48b. ábra) 

 Kiadvány: Itt választhatók ki a folyóiratok. Abban az esetben 
praktikus a használata, ha van egy listánk arról, hogy mely fo-
lyóiratokból lesz érdemes olvasnunk. 
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 A Nyelv és a Földrajz szűkítés szintén jól használható. (Ter-
mészetesen az angol nyelvű találatok hangsúlyosabban lesz-
nek jelen.) (48a. ábra) 

 

 
48 a. és b. ábra 

 

 
49. ábra 
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Miután érvényesítettünk minden szükséges szűkítési opciót, szeren-

csés esetben egy már kezelhető adatmennyiséget kapunk. A bal oldali 

oszlopban jelennek meg azok a szűkítési kategóriák, amiket alkal-

maztunk, és a keresési eredmények száma alatt megjelenik a találati 

lista. (49. ábra) 

 Az egyes rekordok címére kattintva megkapjuk a teljes rekord 

leírását, és – ha a szűkítés során a csak teljes szöveggel elérhető talá-

latokat jelenítettük meg, akkor – szerepel a teljes szöveghez vezető 

link is. (50. ábra) A részletes rekordokban található adatok segítenek 

a továbbiakban a szakirodalom szűkítésében. (51. ábra) 

 

 
50. ábra 

 

 
51. ábra 
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 3.4. Összefoglalás 

 

Mivel egyetlen tudományterület sem zárható kötött határok közé, 

ezért a neveléstudomány is, a tudományos tevékenység előrehaladá-

sával új fórumokat nyit magának. Így a hazai és a külföldi szakfolyó-

iratokra vonatkozó információk is változhatnak, és egyre újabb folyó-

iratok jelenhetnek majd meg a hazai tudományos életben. Ezek tevé-

kenységének nyomon követése minden, a területtel foglalkozó szak-

ember számára fontos. 

 A külföldi folyóiratlista egy bevezető áttekintést nyújt a színvo-

nalas pedagógiai folyóiratokról, amelyekben érdemes a tanulmányaik 

folytatása során alaposabban elmélyedni. 

 Jelen tananyagban nem vállalkoztam a hagyományos információ-

források (az alapvető szakirodalom, a felsőoktatásban használt okta-

tási segédanyagok és tankönyvek) bemutatására, hiszen azokat a kur-

zusok során önállóan is megismerik majd. 

 Fontosnak tartottam a PAD és az ERIC ismertetését. A két adat-

bázis megfelelő használatának elsajátítása lehetővé teszi, hogy a 

szakirodalom megkeresésére szánt időt hatékonyan használjuk fel. A 

két adatbázis ismerete segítséget nyújt az órai dolgozatok vagy a 

szakdolgozat irodalmi áttekintésének elkészítéséhez. 

 

 

4. Információs források a szociológiához 

 

 Bevezető gondolatok 

 

A tananyag ezen egysége segítséget nyújt a szociológia információ-

forrásaival most ismerkedő hallgatóknak. Bevezető tájékozódást kap-

nak a hazai és külföldi kiadású folyóiratokról, és a szociológia orszá-

gos szakkönyvtárának bibliográfiai szolgáltatásáról. 

 

 Célok, megszerezhető kompetenciák 

 

A tananyag célja elsősorban a szakirodalmi tájékozottság és informá-

ciókeresési kompetenciák növelése. A hallgató számára alapvető tá-

jékozódási pontokat nyújt a tananyag, a hazai folyóiratok részletes, és 

a külföldi folyóiratokból egy rövid válogatás biztosításán keresztül. 

Ezek kiindulópontok lehetnek a különböző egyetemi feladatokhoz 

kapcsolódó szakirodalmi gyűjtésekhez. A szociológiai szakbibliográ-

fia keresőfelületének bemutatása segítséget jelent a keresőfelület 

megfelelő használatához. 
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 Feldolgozási idő 

 

 30 perc 

 

 Témakörök 

 

 Hazai kiadású folyóiratok 

 Külföldi kiadású folyóiratok 

 SzocioWeb bemutatása 

 

 

 4.1. Hazai kiadású folyóiratok 

 

A tananyag ezen egységében megtalálhatók azok a hazai kiadású fo-

lyóiratok, melyek vagy szorosan a szociológia tudományát építik, vagy 

a tárgyalt témakörök interdiszciplinaritása miatt kapcsolódnak a szoci-

ológiához. Utóbbira példa a statisztika, demográfia, vagy a regionális 

tudományok, melyek kisebb-nagyobb mértékben önálló tudományterü-

letet alkotnak, de ismeretük, rokontudományi jellegük miatt elengedhe-

tetlen a szociológia bizonyos ágainak tanulmányozásához is. 

 

Szociológiai Szemle23 — ISSN: 1216-2051 

 
 A Magyar Szociológiai Társaság lapja 

 Megjelenés kezdete: 1991 

 2011-től évente 3 magyar nyelvű, és 1 angol nyelvű szám jelenik 

meg (Review of Sociology of the Hungarian Sociological Associati-

on) címen. 

 Tudományos elemzéseket és ismertetéseket tartalmaz; a szociológia 

tudományának fejlődésével és jelenlegi állapotával foglalkozik. 

 Jellegzetessége, hogy törekszik az empirikus eredményekből szárma-

zó társadalomkutatási elemzések közzétételére. Az adatfelvételt és 

elemzést statisztikai módszerekkel végzik. 

 

Szociális Szemle24 — ISSN: 1789-6983 

 
 Megjelenés kezdete: 2008 

 Kiadó és közreadó: PTE Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és 

Szociális Tudományok Tanszéke 

 Évente két számot jelentet meg, vagy egy összevont számot. 

                                                           
23 https://szociologia.hu/szoc-szemle 
24 https://journals.lib.pte.hu/index.php/szocialisszemle 
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 A szociológia szinte minden aspektusával foglalkozik. Inkább a gya-

korlati kutatási eredmények és elemzések bemutatásának fóruma, ke-

vésbé találhatók a vizsgálatok módszertanát tárgyaló publikációk. 

 

Társadalomkutatás25 — ISSN: 0231-2522, eISSN: 1588-2918 

 
 1983-2014 között működő folyóirat, 2015-től kiadása felfüggesztve 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó, közreadó: MTA Gazdaság- és Jogtudo-

mányok Osztálya 

 A társadalomtudományok sok területét érintő folyóirat volt, a szo-

ciológia témaköréhez elsősorban a demográfia, a szociális ellátás, a 

szociológiatörténeti tanulmányokon keresztül kapcsolódik. 

 Sajátossága közé tartozott: a szociológia kérdéseinek aktuális gaz-

dasági és politikai megközelítésének tárgyalása pl.: az egészségüg--

gyel és a környezetvédelemmel kapcsolatban 

 

Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle26 — eISSN: 2063-0468 

 
 Online megjelenésű, lektorált folyóirat. 

 Megjelenés kezdete: 2011 

 Kiadó: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai 

Intézet 

 A folyóirat kevésbé besorolható az empirikus vagy elméleti jellegű 

folyóiratok rendszerébe, mindkét megközelítésmód megtalálható 

benne. 

 Fő területe a mai magyar közérdekű problémák vizsgálata (pl.: vi-

dékfejlesztés, integráció, drogfogyasztás, családmodellek alakulása, 

és történeti témák is) a szociológia eszközeivel. 

 

Fordulat: Társadalomelméleti Folyóirat27 — ISSN: 1585-0560, e-

ISSN: 2498-9347 

 
 A folyóiratot 1985-ben alapították, új folyama 2008-ban indult. 

 Kiadó és közreadó: Társadalomelméleti Kollégium 

 A kritikai társadalomelmélet és gazdaságtan a fő kutatási témakörei. 

 Az előre meghatározott tematikus számok kereteibe illesztve fogad-

ják be a publikációkat. 

 Elsősorban elméleti tanulmányokat tesz közzé, a társadalom átfogó 

vizsgálataiból származó konklúziókról. De jelentős még a folyó-

iratban, a témát kutató könyvek recenziói is. 

 

                                                           
25 https://akademiai.com/loi/082 
26 https://socio.hu/index.php/so 
27 http://fordulat.net 
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Esély: Társadalom- és Szociálpolitikai Folyóirat28 — ISSN: 0865-0810 

 
 Megjelenés kezdete: 1989 

 Kiadó: Hilscher Rezső Alapítvány 

 A folyóirat két legfontosabb területe a társadalompolitikai és a szo-

ciálpolitikai témák köré csoportosíthatók. 

 A megjelentetett publikációk közös pontja: a társadalom – különö-

sen a mai magyar társadalom – különböző csoportjainak és az azok-

ra közvetett módon hatással bíró intézmények/szervezetek kritikai 

hangvételű vizsgálata. 

 

Replika: Társadalomtudományi Folyóirat29 — ISSN: 0865-8188 

 
 Megjelenés kezdete: 1990 (szüneteltetési időszakkal) 

 Kiadó: Replika Alapítvány 

 A folyóiratban ’93-tól modern kutatási területek jelennek meg: a 

kulturális antropológia, a kritikai kultúrakutatás és a genderkutatás 

témakörében. 

 A szerkesztőség célja a szociológia kutatásának sok szempontú 

megközelítéséhez publikálási felületet biztosítani, különös figyel-

met fordítanak a mobilitás vizsgálatokra. Kezdetben, a lap megala-

pítását követően, a rendszerváltozással járó közép-európai kutatá-

sokat szorgalmazták. 

 A lap ma is az új kutatási eredményeket követi, jellegzetes témái: 

az új információs eszközök hatásainak vizsgálata, a különféle 

szempontból történő „hálózat” szerveződések vizsgálata, és a kultú-

ra jelenét vizsgáló publikációk 

 

Regio: Kisebbség, Kultúra, Politika, Társadalom30 — ISSN: 0865-

557X, eISSN: 2415-959X 

 
 Megjelenés kezdete: 1990 

 Kiadó: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségku-

tató Intézet 

 A folyóirat középpontjában a nemzetiségi és kisebbségi kérdések 

vizsgálata áll. Ezeknek a tágan értelmezett társadalmi aspektusait 

tárgyalják a tanulmányok. 

 Gazdasági, kulturális, politikai és szociológia szempontok érvénye-

sülése a legjellemzőbb. 

 

                                                           
28 http://www.esely.org/index.php?action=anc 
29 http://www.replika.hu/ 
30 http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/index 
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Tér és Társadalom31 — ISSN: 0237-7683, eISSN: 2062-9923 

 
 Megjelenés kezdete: 1987 

 Kiadó: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóköz-

pont, Regionális Kutatások Intézete 

 Célkitűzés: tér és társadalom viszonyának vizsgálata, a szaktudo-

mányok szempontjából. 

 Interdiszciplináris folyóirat, melyben a kutatás középpontjában egy 

meghatározott terület „Tér” áll. 

 A publikációk egy-egy településhez kapcsolódnak, vagy régiókat és 

megyéket hasonlítanak össze, illetve külföldi országokat vizsgálnak 

valamely tudományos aspektusból, így a szociológiához csak köz-

vetve kapcsolódik a folyóirat. 

 

Demográfia32 — ISSN: 0011-8249, eISSN: 2498-6496 

 
 Megjelenés kezdete: 1958 

 Kiadó: MTA Demográfiai Bizottság, KSH Népességtudományi Ku-

tató Intézet 

 A folyóirat a népességtudomány területe köré szerveződik, így érin-

ti az alábbi határterületeket: statisztika, szociológia, szociálpolitika. 

 Emellett kutatásaikhoz olyan gazdaságtudományi, társadalomföldraj-

zi, népegészségügyi mutatókat használnak fel, amelyeknek köszön-

hetően átfogó demográfiai képet alkothatunk a vizsgált csoportokról. 

 Jelentős arányban találunk kutatásokat Magyarországra vonatkozó-

an, de Európa és a világ más országainak népességére vonatkozóan 

is. Összehasonlító vizsgálatokat is közread a folyóirat. 

 A publikációkat tekintve, az empirikus kutatásokon alapuló tanul-

mányokat teszik közzé elsősorban. (Kevesebb az elméleti és a mód-

szertani cikk.) 

 

Society and Economy33 — ISSN: 1588-9726, e-ISSN 1588-970X 

 
 Megjelenés kezdete: 2002 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó, közreadó: Budapesti Corvinus Egyetem 

 A közgazdaságtudomány és az üzleti tudományok területéhez kap-

csolódó folyóirat, de érintkezési pontjai vannak a szociológiával, 

mert a fenti témák társadalomtudományi vetületeivel foglalkozik. 

 Szaktanulmányokat, recenziókat és könyvismertetéseket tesz közzé. 

 

 

                                                           
31 https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/issue/archive 
32 http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/issue/archive 
33 https://akademiai.com/loi/204 
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Statisztikai Szemle34 — ISSN: 0039-0690 

 
 Megjelenés kezdete: 1923 

 Kiadó: Központi Statisztikai Hivatal 

 A folyóirat a statisztikai szemléletet átfogóan képviseli, így sokféle 

tudományterülethez kapcsolódó publikációt fogad be. Elsősorban a 

gazdaság-és társadalomtudományt érintő kérdésekkel foglalkoznak. 

 Szociológián belül az alábbi témákban találunk szakirodalmat: demo-

gráfiai kérdések (születés, halálozás, házasságkötés, válás), oktatás és 

oktatáspolitika (különösen a közép- és felsőoktatást érintve), fogyasz-

tói szokások, menekültüggyel kapcsolatos statisztikai vizsgálatok. 

 A szociológia területét még érinti a folyóirat az orvos- és egészség-

tudományi statisztikai elemzések publikálásával is. 

 

Területi Statisztika35 — ISSN: 0018-7828, e-ISSN: 2064-8251 

 
 Megjelenés kezdete: 1968 

 Kiadó: Központi Statisztikai Hivatal 

 A lap a területi elemzések és a regionális kutatások köré szerveződik. 

 Fő szakterületei a területi statisztika, regionális tudomány, társada-

lomföldrajz, de a közölt kutatások nagy része kapcsolódik a szocio-

lógia tudományterületéhez is. Kisebb arányban még fölfedezhetünk 

gazdasági és történeti megközelítésű tanulmányokat is. 

 

Nemzetközi Statisztikai Figyelő36 — ISSN: 2416-0814 

 
 Megjelenés kezdete: 2015 

 Kiadó: Központi Statisztikai Hivatal 

 Elektronikus referáló folyóirat. 

 Könyvismertetéseket, recenziókat, és absztraktokat tesz közzé a sta-

tisztika tudományterületének külföldi szakirodalmáról. Az elemzett 

dokumentumok gyűjtőkörébe tartoznak demográfiai, gazdaságsta-

tisztikai vagy a társadalomtudományokat általánosan, és a szocioló-

giát is tárgyaló szakirodalom. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 http://www.ksh.hu/statszemle_archivum 
35 http://www.ksh.hu/terstat_aktualis 
36 http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=kiadvany_nsf 
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 4.2. Válogatott lista a külföldi kiadású folyóiratokból 

 
 American Sociological Review — ISSN: 0003-1224 

https://bit.ly/3vWnrP4 

 Annual Review of Sociology — ISSN: 0360-0572, eISSN: 1545-

2115 https://bit.ly/30ZzYms 

 American Journal of Sociology — ISSN: 0002-9602, eISSN: 1537-

5390 https://bit.ly/313UBOw 

 International Journal of Urban and Regional Research — ISSN: 

0309-1317, eISSN: 1468-2427https://bit.ly/3rdcN2U 

 Social Issues and Policy Review — ISSN: 1751-2395, eISSN: 

1751-2409 https://bit.ly/3cPJZby 

 European Sociological Review — ISSN: 0266-7215, eISSN: 1468-

2672 https://bit.ly/3s7VRMo 

 Sociological Methods and Research — ISSN: 0049-1241, eISSN: 

1552-8294 https://bit.ly/3s6UsFR 

 Race and Social Problems — ISSN: 1867-1748, eISSN: 1867-1756 

http://bit.ly/3sbz826 

 Kolner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie — ISSN: 

0023-2653, eISSN: 1861-891X http://bit.ly/3r8Pozr 

 Soziologische Revue – Besprechungen neuer Literatur — ISSN: 

0343-4109, eISSN: 2196-7024 http://bit.ly/2NGiMzs 

 Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto — ISSN: 0872-3419, eISSN: 2182-9691 http://bit.ly/2NB9epg 

 Social Change Review — ISSN: 2068-8008, eISSN: 2068-8016 

http://bit.ly/3r86ehK 

 Cambio — eISSN: 2239-1118 http://bit.ly/3tH2RjH 

 Journal of Social Policy — ISSN: 0047-2794, eISSN: 1469-7823 

http://bit.ly/3s87vXD 

 Sociální Studia — ISSN: 1214-813X, eISSN: 1803-6104 

http://bit.ly/3tCQvJp 

 Comparative Sociology — ISSN: 1569-1322, eISSN: 1569-1330 

https://bit.ly/3cPKnH2 

 Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 

(VSWG) — ISSN: 0340-8728, eISSN: 2365-2136 

http://bit.ly/2PdZRMR 

 Soziale Welt — ISSN: 0038-6073 http://bit.ly/3tGaKGa 

 Zeitschrift für Familienforschung — ISSN: 1437-2940, eISSN: 

2196-2154 http://bit.ly/3cRVZJB 

 Berliner Journal für Soziologie — ISSN: 0863-1808, eISSN: 1862-

2593 http://bit.ly/313BTqc 

 Historical Social Research = Historische Sozialforschung — 

ISSN: 0172-6404 http://bit.ly/3r86KMI 

 Revue Francaise de Sociologie — ISSN: 0035-2969 

https://bit.ly/3tGtJQJ 
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 Sociologie du Travail — ISSN: 0038-0296, eISSN: 1777-5701 

http://bit.ly/3c3CbDQ 

 Cultures et Conflits — ISSN: 1157-996X, eISSN: 1777-5345 

https://bit.ly/3s8HQy2 

 Societes Contemporaines — ISSN: 1150-1944, eISSN: 1950-6899 

http://bit.ly/3rbnsuB 

 Revue Droit et Societe — ISSN: 0769-3362 https://bit.ly/2NEYxCc 

 Diasporas — eISSN: 2431-1472 http://bit.ly/2ND6SX5 

 Le Mouvement Social — ISSN: 0027-2671, eISSN: 1961-8646 

https://bit.ly/3s6VBgD 

 Retraite et Societe — ISSN: 1167-4687, eISSN: 1961-8719 

https://bit.ly/3tJ7M3M 

 

 

 4.3. A SzocioWeb bemutatása 

 

SzocioWeb37 – A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája 

 A szociológia hazai országos szakkönyvtára a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár38. Az ő felelősségük a magyar szociológiai irodalom 

gyűjtése és annak feltárása. A külföldi szakirodalomra ez erősen vá-

logatva vonatkozik. Gyűjtése 1970-től folyamatos. 

 

 
52. ábra 

 

                                                           
37 Az önálló keresőfelülete az alábbi linkről érhető el: http://bit.ly/3f1m0Zm 
38 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár online katalógusa: http://bit.ly/3f0p6wJ 
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 A katalógus használatához a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár lét-
rehozott egy súgó felületet is.39 
 
 Az adatbázis elérésének alternatív lehetősége 
 

A „Szakbibliográfiák” elnevezésű, legördülő menüben a Szociológiai 
bibliográfia opciót kell kiválasztani. (52. ábra) 
 A SzocioWeb katalógusában érdemes az összetett keresés funk-
ciót kiválasztani. (53. ábra) 
 

 
53. ábra 

 

 
54. ábra 

                                                           
39 http://bit.ly/3vH6VSZ 
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A fenti sávban elhelyezett keresési lehetőségekből a nyelv és a meg-

jelenés éve szűrőket érdemes használni, de akár a dokumentumtípus 

is fontos lehet, ha például csak folyóiratcikket, vagy csak könyvet 

keresünk. Speciális esetekben érdemes használni a dokumentumtípus 

utáni mezőben a részletezve lehetőséget. Ebből kiválasztható, hogy 

formailag mit keresünk: elektronikus cikket, könyv részdokumentu-

mát, nyomtatott szöveges dokumentumot. (54. ábra) 

 A téma szerinti kereséshez érdemes a kulcsszó és a tárgyszó 

szerinti keresési lehetőséget választani. Ezek a keresés folyamán a 

bibliográfiai rekord címében, szabad tárgyszavaiban és a megjegyzés 

mezőben keresnek. Utóbbi azért fontos, mert az idegen nyelvű doku-

mentumok címének fordítása itt szokott szerepelni. 

Ha szeretnénk a keresés során még szűkebb találati halmazt elérni, 

akkor a cím, cím szavai lehetőséget kiválasztva, ott folytassuk le a 

keresést. (55. ábra) 

 

 
55. ábra 

 

Példa: oktatás és társadalmi mobilitás összefüggéseivel foglalkozó 

szakirodalom keresése. 

 A legegyszerűbb módon keresve a kulcsszavak közé a mobilitás 

és az oktatás szavakat beírva 309 találatot kapunk. (Ezek alapértel-

mezetten, szerző szerinti betűrendben tekinthetők át.) (56. ábra) 
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56. ábra 

 

Ha a 309 tételből álló találatot túl soknak találjuk, akkor érdemes a 

keresést szűkíteni. Például, ha a mobilitás és az oktatás összefüggése-

it keressük, és az oktatáson belül az iskolai vonzata érdekel, akkor 2 

módszert is érdemes kipróbálni. 

 Először – továbbra is a kulcsszó mezőket felhasználva – a mobi-

litás, oktatás és iskola szavakat kapcsoljuk össze. Így 61 találatra 

csökkenthető a lista. (57. ábra) 

 

 
57. ábra 
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Másodszor, a mobilitás és oktatás kifejezéseket a kulcsszó mezőben 

keressük, az iskolát a cím, cím szavai mezőben. Így szűkíthető a talá-

lati halmaz 13-ra. (58. ábra) 
 

 
58. ábra 

 

 

 4.4. Összefoglalás 
 

Mivel egyetlen tudományterület sem zárható kötött határok közé, ezért a 
szociológia is, a tudományos tevékenység előrehaladásával új fórumokat 
nyit magának. Így a hazai és a külföldi szakfolyóiratokra vonatkozó in-
formációk is változhatnak, és egyre újabb folyóiratok jelenhetnek majd 
meg a hazai tudományos életben. Ezek tevékenységének nyomon köve-
tése minden szociológiával foglalkozó szakember számára fontos. 
 A külföldi folyóiratlista bevezető áttekintést nyújt a színvonalas 
szociológiai folyóiratokról, amelyekben érdemes a tanulmányaik 
folytatása során alaposabban elmélyedni. 
 Jelen tananyagban nem vállalkoztam a hagyományos információ-
források (az alapvető szociológiai szakirodalom, a felsőoktatásban 
használt oktatási segédanyagok és tankönyvek) bemutatására, hiszen 
azokat a kurzusok során önállóan is megismerik majd. Ezen kívül, 
kimaradtak olyan speciális kutatási anyagok is, amik majd a szocio-
lógus kutatók számára lesznek elérhetők. 
 Fontosnak tartottam a SzocioWeb bemutatását, hiszen használa-
tának elsajátítása segítséget jelent minden más könyvtári katalógus 
használatához is, melyek alapelveikben hasonlóak. Emellett a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár alapos szakirodalmi feltáró munkájának 
köszönhetően, segítséget kaphatnak az órai dolgozatok, vagy a szak-
dolgozat irodalmi áttekintésének elkészítéséhez. 
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5. Információs források a történettudományhoz 

 

 Bevezető gondolatok 

 

A tananyag ezen egysége segítséget nyújt a történettudomány infor-

mációforrásaival most ismerkedő hallgatóknak, akik bevezető tájéko-

zódást kapnak a hazai és külföldi kiadású folyóiratokról és a Magyar 

Nemzeti Levéltár információszolgáltatásairól. 

 

 Célok, megszerezhető kompetenciák 

 

A tananyag célja elsősorban a szakirodalmi tájékozottság és informá-

ciókeresési kompetenciák növelése. A hallgató számára alapvető tá-

jékozódási pontokat nyújt a tananyag, a magyar nyelvű folyóiratok 

részletes bemutatásán és a külföldi folyóiratokból egy rövid válogatás 

biztosításán keresztül. Ezek kiindulópontok lehetnek a különböző 

egyetemi feladatokhoz kapcsolódó szakirodalmi gyűjtésekhez. 

 A Magyar Nemzeti Levéltár szolgáltatásainak bemutatása azt a célt 

szolgálja, hogy segítséget nyújtson a különböző kutatási feladatok elké-

szítéséhez és a levéltári forrásanyagok közötti jobb tájékozódásban. 

 

 Feldolgozási idő 

 

 60 perc 

 

 Témakörök 

 

 Hazai kiadású folyóiratok 

 Külföldi kiadású folyóiratok 

 Magyar Nemzeti Levéltár szolgáltatásai 

o Katalógusok és digitális könyvtárak 

o Levéltári nyilvántartások 

o Egyéb tematikus levéltári adatbázisok 

o Összeírások 

o Az adatbázisok fölé emelt keresőrendszerek 

 

 5.1. Hazai kiadású folyóiratok 

 

A tananyag ezen egységében megtalálhatók azok a hazai kiadású fo-

lyóiratok, melyek szorosan a történettudomány területéhez kapcsoló-

dó témákkal, és annak speciális részterületeivel, vagy korszakával 

foglalkoznak, mint például a régészet vagy az antik kultúra. A szak-
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folyóiratok mellett, a felsorolásban találhatóak még igényes ismeret-

terjesztő folyóiratok is, melyek a történelem közérdeklődést keltő té-

máival foglalkoznak. 
 

Aetas: Történettudományi folyóirat40 — ISSN: 0237-7934, eISSN 

1587-1258 
 

 Megjelenés kezdete: 1985 (évente négy számot adnak ki) 

 Kiadó és közreadó: 1991-től Aetas Könyv- és Lapkiadó Egyesület, 

(közreadója 1988-ig a József Attila Tudományegyetem Bölcsészet-

tudományi Kar, Tudományos Diákköri Tanácsa volt) 

 Egyaránt foglalkozik az egyetemes és a magyar történelemmel. A 

„határainkon túl” rovatában kitekintést nyújt a történettudomány 

aktuális kutatási irányai felé, például egy-egy külföldi szerző élet-

művének bemutatásával. 

 A közölt dokumentumok típusát illetően széles választékot kínál a 

tanulmányokon túl: interjú, forráskiadás, bibliográfia, könyvismer-

tetés és recenzió 

 Törekszik a történettudomány különböző szakterületi specialitásai-

nak is színteret nyújtani, pl.: politikatörténet-írás, gazdaság- és tár-

sadalomtörténet, eszme- és kultúrtörténet 

 Foglalkozik még a történet-írás elméleti és módszertani kérdéseivel. 

 

Történelmi Szemle41 — ISSN: 0040-9634 
 

 Megjelenés kezdete: 1958 

 Kiadó és közreadó: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 

Történettudományi Intézet 

 A folyóirat speciálisan történettudománnyal foglalkozik, érintkezve 

annak határterületeivel. 

 A legfrissebb szakirodalmi eredményeket bemutató publikációkat 

állandó rovataiban teszik közzé, ezek a tanulmányok és a műhely. 

Emellett a folyóirat helyet biztosít a tudományos vitának, közös fó-

rumot biztosít a tudomány fejlődéséhez. Műfajilag közöl még bib-

liográfiát, personáliát, recenziót és ismertetést, illetve történettudo-

mányi forrásdokumentumokat is. 

 

Világtörténet42 — ISSN: 0083-6265 
 

 Megjelenés kezdete: 1964 

 Kiadó és közreadó: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 

Történettudományi Intézet 

                                                           
40 http://www.aetas.hu/ 
41 https://epa.oszk.hu/00600/00617 
42 https://tti.abtk.hu/kiadvanyok/folyoiratok/vilagtortenet 
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 Elsősorban az egyetemes történelmet kutatóknak biztosít megjele-

nési fórumot, de az egyetemes és a magyar történelmi események 

kontextusának vizsgálatához is publikációs felületet biztosít. 

 

The Hungarian Historical Review43 — ISSN: 2063-8647, eISSN: 

2063-9961 

 
 Megjelenés kezdete: 2012 

 Kiadó: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudo-

mányi Intézet 

 A folyóirat területileg Magyarország és Kelet-Közép-Európa kuta-

tására koncentrál. 

 A kutatási témaválasztásának jellegzetessége, hogy olyan történettu-

dományi témákat vizsgál, melyeknek vannak a szomszédos országa-

inkkal kapcsolódási pontjai. (1. világháború, török megszállás, stb.) 

 Célja a magyar történettudományi kutatások angol nyelvű megje-

lentetése. 

 

Belvedere Meridionale: Történelem és Társadalomtudományok44 
— ISSN: 1419-0222, eISSN: 2064-5929 

 
 Megjelenés kezdete: 1989 

 Kiadó: 2015-től Belvedere Meridionale Kft. (előtte: SZTE Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Történettudományi Tanszék) 

 Annak ellenére, hogy a folyóirat nyit a társadalomtudományok felé, 

a témák történeti megközelítésével foglalkozik, így találhatunk: ne-

velés- és oktatástörténet, sporttörténet, közlekedéstörténet, hadtör-

ténet, közéleti politikai témák és egyes demográfiai jelenségek tör-

téneti megközelítésével vizsgálódó tanulmányokat. 

 Gyakoriak a tematikus számok. 

 

Századok45 — ISSN: 0039-8098 

 
 Megjelenés kezdete: 1867 

 Kiadó: 2013-tól Magyar Történelmi Társulat 

 Hosszú történeti múltra visszatekintő folyóirat. 

 A történelmi kutatások széles spektrumát ölelik fel a folyóiratban 

megjelenő tanulmányok, az egyetemes és a magyar történeti kutatá-

sok egyaránt megjelennek benne. 

 Formailag is sokszínű a lap: tanulmányok, ismertetések, recenziók, 

forrásközlések 

                                                           
43 http://www.hunghist.org/ 
44 http://www.belvedere-meridionale.hu 
45 http://www.szazadok.hu/ 
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Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica46 — ISSN: 0324-6965 
 

 Megjelenés kezdete: 1961 

 Közreadó: SZTE Bölcsészettudományi Kar, Újkori Egyetemes Tör-

téneti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék 

 Elsősorban a magyar történettudományi kutatásoknak biztosít meg-

jelenési helyet (a magyar történelem témáit átfogóan vizsgálja), de 

foglalkozik egyetemes történettudományi kutatásokkal is. 
 

Per Aspera Ad Astra47 — eISSN: 2064-6038 
 

 A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közle-

ményei 

 Megjelenés kezdete: 2014 (Open Access folyóirat) 

 A történelem egy speciális szegmensével, az egyetemtörténeti kuta-

tásokkal foglalkozik a folyóirat, illetve a hozzá kapcsolódó műve-

lődés-, nevelés- és oktatástörténeti kutatásoknak biztosít fórumot. 
 

Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis48 — ISSN: 1588-8002 
 

 A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti 

Tanszékének Történeti Közleményei 

 Megjelenés kezdete: 2001 (évkönyv jellegű) 

 Nagyrészt az angol és német nyelvű publikálásnak biztosít helyet, 

de találhatunk orosz nyelvű publikációkat is. 

 Tanulmányok, könyvismertetések és recenziók olvashatók a folyó-

iratban, a középkori magyar- és világtörténet kutatásának területéről. 
 

Fons: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok49 — ISSN: 

1217-8020, eISSN: 1786-9951 
 

 Megjelenés kezdete: 1994 

 Kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, (alapító: 

Levéltáros Hallgatók Egyesülete) 

 A folyóirat célja a forrásfeldolgozások közzététele, a történeti forrá-

sok kutatásának technikája és módszertani kérdései. 

 A fentiek mellett, közös fórumot biztosít a történeti forrásokon ala-

puló kutatásoknak, így a folyóiratban megjelenő legtöbb tanulmány 

levéltárban végzett kutatások eredménye, illetve a kutatók egy je-

lentős száma is levéltárosokból kerül ki. 

                                                           
46 https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/acthist 
47 http://per-aspera.pte.hu/ 
48 https://pte.academia.edu/SpeciminaNovaParsPrimaSectioMediaevalis 
49 http://www.c3.hu/~fons/ 
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 A történelem alábbi segédtudományaihoz tartozó publikációkat talál-

hatunk a folyóiratban: heraldika, oklevéltan, diplomatika, genealógia 
 

Klió: Történettudományi szemléző folyóirat50 — ISSN: 1216-2965, 

eISSN: 1588-0958 
 

 Megjelenés kezdete: 1992 

 Kiadó: Klió Alapítvány (szerkesztősége: Debreceni Egyetem, Böl-

csészettudományi Kar, Történelmi Intézet) 

 A külföldön vagy idegen nyelven kiadott történelemmel kapcsolatos 

irodalmat szemlézi, ezekről kritikai igényű beszámolókat tesz közzé. 

 Tematikailag elkülönítve találjuk meg az egyes számokon belül a 

recenziókat. Vannak az ókort, újkort és jelenkort tárgyaló szakiro-

dalmi beszámolók, emellett általában önállóan szerepelnek gazda-

ság-, jog- és egyháztörténeti dokumentumok, és a Közép- és Kelet-

Európa történetét kutató szakirodalom feldolgozása. Utóbbi, csak-

nem mindig a legterjedelmesebb egysége az egyes számoknak. 
 

Egyháztörténeti Szemle51 — ISSN: 1585-7476 
 

 Megjelenés kezdete: 2000 

 Kiadó: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 

 Egyháztörténettel foglalkozik a folyóirat, az időintervallumát te-

kintve a kezdetektől egészen a jelenkorig. Elsősorban a keresztény 

valláshoz és annak elágazódásaihoz kapcsolódó irányzatok kutatá-

sával foglalkozik, de találhatunk például a taoizmust vizsgáló kuta-

tásokat is. 

 Nagyrészt magyar, de egy-egy angol és német nyelvű tanulmányt, 

könyvismertetést, recenziót és konferencia beszámolót is találha-

tunk benne. 
 

Antik Tanulmányok = Studia Antiqua52 — ISSN: 0003-567X, 

eISSN: 1588-2748 
 

 Megjelenés kezdete: 1954 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó 

 Fő profilja az ókori görög és római kultúra tudományos vizsgálata, 

különösen az irodalom-, a nyelv- és a történettudományi kutatások-

ra helyezve a hangsúlyt. 

 Emellett támogatja az ókori Közel-Kelet és a középkori latin kultú-

ra vizsgálatát. 

                                                           
50 http://www.c3.hu/~klio/ 
51 https://egyhaztortenetiszemle.hu/lapszamaink/ 
52 https://akademiai.com/loi/092 
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 A tanulmányokon túl, találhatunk hiánypótló forrásközléseket egy-

egy ókori dokumentum kapcsán, könyvismertetéseket és kiállítás 

vagy konferencia beszámolókat is. 
 

Ókor: folyóirat az antik kultúrákról53 — ISSN: 1589-2700 
 

 Megjelenés kezdete: 2002 

 Kiadó: Gondolat Kiadó 

 A folyóirat célja kezdetben az antik kultúrával kapcsolatos tudomá-

nyos ismeretterjesztés volt, minél szélesebb körben, a határterüle-

tekkel foglalkozók számára. Ma már az ismeretterjesztésen túl, 

szakmai tudományos fórumot biztosít. 

 Tanulmányokat, forráskiadásokat és könyvismertetéseket tesz közzé. 
 

Archaeologiai Értesítő54 — ISSN: 0003-8032, eISSN: 1589-486X 
 

 Megjelenés kezdete: 1868 (szüneteltetési időszakokkal) 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó, közreadó: Magyar Régészeti és Művé-

szettörténeti Társulat 

 Magyarország és a Kárpát-medence területén élő ókori emberekkel, 

és a fennmaradt régészeti leletekkel kapcsolatos kutatásoknak ad 

közös felületet. A történelemtudományhoz a régészeti kutatásokon 

keresztül kapcsolódik a folyóirat. 

 Magyar, angol és német nyelvű tanulmányok, emellett könyvismer-

tetések, recenziók és konferencia beszámolók találhatók benne. 
 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae55 — 

ISSN 0001-5210, e-ISSN 1588-2551 
 

 Megjelenés kezdete: 1951 

 A közölt cikkeik a régészettudomány körébe tartoznak. 

 Ma már az Akadémiai Kiadó gondozásában jelenik meg, többségé-

ben angol és német nyelvű publikációkat fogad be a folyóirat-

szerkesztőség, de található olasz és francia publikáció is. 
 

Múltunk: Politikatörténeti Folyóirat56 — ISSN: 0864-960X 
 

 Megjelenés kezdete: 1989 

 Kiadó: Napvilág, közreadó: Politikatörténeti Intézet 

 Kutatásainak fő profilja a modern kori magyar és egyetemes törté-

nelem, és ezen területek új eredményeinek bírálata. 

                                                           
53 http://okorportal.hu/folyoirat/archivum 
54 https://akademiai.com/loi/0208 
55 https://akademiai.com/loi/072 
56 http://www.multunk.hu/ 
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 A folyóiratban találhatók önálló tanulmányok, recenziók, forrás-

elemzések és -kiadások, melyek jó kiegészítő anyagként használa-

tosak a történelem oktatásában. 
 

Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat57 — ISSN: 1586-2410 
 

 Megjelenés kezdete: 2000 

 Kiadó: Korall Társadalomtörténeti Egyesület 

 Történelmi jelenségek komplex társadalomtudományi elemzésének 

biztosít fórumot a folyóirat. 

 Előnyben részesíti az újszerű megközelítésmódokat és az interdisz-

ciplináris tárgyalást. 

 A folyóiratban önálló szaktanulmányok, könyvismertetések és re-

cenziók találhatók. Ezeket tematikus számokban adják közre, mint 

például: A felejtés mintázatai, Vállalatok társadalma, Lak-hatás a 

20. században. 
 

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae58 — 

ISSN 0001-5830, e-ISSN 1588-2608 
 

 Megjelenés kezdete: 1953 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó 

 Profilja: művészettörténet 
 

Múlt-kor: Történelmi Magazin59 — ISSN: 2061-3563 
 

 Megjelenés kezdete: 2010 

 Kiadó: Múlt-kor Kulturális Alapítvány 

 A folyóirat célja az igényes ismeretterjesztés, minél szélesebb kö-

zönségnek. 

 Cikkeik reagálnak a jelen történelmi-politikai jellegű közéleti esemé-

nyeire, különösen a weboldalukon, mely szakblog formájában műkö-

dik. Emellett foglalkozik még a kortalanságnak örvendő történelmi 

eseményekkel – mint például Petőfi Sándor eltűnése, vagy a Ken-

nedy-gyilkosság –, de természetesen újdonságokat is találhatunk. 
 

BBC History60 — ISSN: 2062-5200 
 

 Megjelenés kezdete: 2011, ismeretterjesztő folyóirat 

 Kiadó: Kossuth Kiadó 

 Színes, közérthető és népszerű témákkal foglalkozó magazin. 

                                                           
57 http://www.korall.org 
58 https://akademiai.com/loi/170 
59 https://mult-kor.hu/ 
60 http://www.bbchistory.hu/ 
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Rubicon61 — ISSN: 0865-6347 
 

 Megjelenés kezdete: 1990 

 Kiadó: Rubicon-Ház 

 Magazin formában jelenik meg, célja a tudományos ismeretek köz-

vetítése a történelem iránt érdeklődők számára. 

 Témáit tematikus számokban teszik közzé. A történelemmel általá-

ban, az ókortól napjainkig foglalkozik. Egyetemes és magyar témák 

egyaránt megtalálhatók. 

 

 

 5.2. Válogatott lista a külföldi kiadású folyóiratokból 
 

 Journal of Contemporary Archaeology — ISSN: 2051-3429, 
eISSN: 2051-3437 http://bit.ly/3c6EBkV 

 Heritage Science — eISSN: 2050-7445 http://bit.ly/2NDf8q3 
 American Historical Review — ISSN: 0002-8762, eISSN: 1937-

5239 https://bit.ly/3vOVQPQ 
 Journal of Archaeological Research — ISSN: 1059-0161, eISSN: 

1573-7756 http://bit.ly/2QlsEPT 
 Cambridge Archaeological Journal — ISSN: 0959-7743, eISSN: 

1474-0540 http://bit.ly/394BYOC  
 Journal of Historical Geographpy — ISSN: 0305-7488, eISSN: 

1095-8614 http://bit.ly/3cWWdio 
 Prähistorische Zeitschrift — ISSN: 0079-4848, eISSN: 1613-0804 

http://bit.ly/3vNDpuM 
 Estudos do Quaternario — ISSN: 0874-0801, eISSN: 2182-8660 

http://bit.ly/3lCIfGE 
 Time and Mind — ISSN — 1751-696X, eISSN: 1751-6978 

https://bit.ly/3vOD0rK 
 Twentieth Century British History — ISSN: 0955-2359, eISSN: 

1477-4674 https://bit.ly/312SgmS 
 Women’s History Review — ISSN: 0961-2025, eISSN: 1747-583X 

http://bit.ly/2QqbalE 
 Hémecht – Zeitschrift für Luxemburger Geschichte — ISSN: 

0018-0270 https://bit.ly/3s8REYS 
 Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino — ISSN: 

0023-4923 http://bit.ly/392JIAH 
 Römische Historische Mitteilungen — ISSN: 0080-3790, eISSN: 

1815-5839 https://bit.ly/2PexsGs 
 Revista de historia moderna — ISSN: 0212-5862, eISSN: 1989-

9823 http://bit.ly/2QrUTwz 
 Studia Historica, Historia Medieval — ISSN: 0213-2060, eISSN: 

2445-3595 https://tinyurl.com/ya22m4ku 
 Folia historica Bohemica — ISSN: 0231-7494 https://bit.ly/3c4hCXS 
 Meridiana — ISSN: 0394-4115, eISSN: 1973-2244 

https://bit.ly/3sbKV0m 

                                                           
61 http://www.rubicon.hu/magyar/nyitolap/ 
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 Studies in Church History — ISSN: 0424-2084, eISSN: 2059-0644 

https://bit.ly/3lEVSF1 

 War & Society — ISSN: 0729-2473, eISSN: 2042-4345 

https://bit.ly/3c2JawK 

 Historisch-Politische Mitteilungen — ISSN: 0943-691X, eISSN: 

2194-4040 http://bit.ly/3vLTVLL 

 Geschichte und Region / Storia e regione — ISSN: 1121-0303 

http://bit.ly/3cRjxOA 

 Church History and Religious Culture — ISSN: 1871-241X, 

eISSN: 1871-2428 https://bit.ly/3lzf1bm 

 Journal of Egyptian History — ISSN: 1874-1657, eISSN: 1874-

1665 https://bit.ly/2OWddgT 

 History and Theory — ISSN: 0018-2656, eISSN: 1468-2303 

https://bit.ly/3c5JRp2 

 Historische Zeitschrift — ISSN: 0018-2613, eISSN: 2196-680X 

http://bit.ly/3fe1jtF 

 Annales: Histoire, Sciences Sociales — ISSN: 0395-2649, eISSN: 

1953-8146  http://bit.ly/3vJhpB3 | http://bit.ly/3c6oVOT 
 

 

 5.3. Magyar Nemzeti Levéltár szolgáltatásai 

 

A történettudományi információs forrásokból számos lehetőség áll 

rendelkezésre, de szakirodalom gyűjtésére inkább azok a multidisz-

ciplináris adatbázisok használhatók, amelyek már az előzőekben be-

mutatásra kerültek. Például a ProQuest, az EBSCO adatbázisai, a 

JStor, a CEEOL, a Science Direct és az Arcanum. 

 A fenti adatbázisok ismerete miatt, a továbbiakban nem egy 

adatbázist fogok bemutatni, hanem egy szolgáltatás rendszert. Még-

pedig a Magyar Nemzeti Levéltár62 szolgáltatás rendszerét, amely se-

gítséget nyújt a különböző katalógusainak segítségével a levéltári for-

rások megtalálásához, illetve támogatja a szakirodalom gyűjtését is 

különböző tematikus katalógusok kereshetőségével, és ezeken túl 

adatbázisaiban63 speciális információkhoz és érdekességekhez férhe-

tünk hozzá, melyekről érdemes tudni. 
 

 Katalógusok és digitális könyvtárak 

 Levéltári nyilvántartások 

 Egyéb tematikus levéltári adatbázisok 

 Összeírások 

 Az adatbázisok fölé emelt keresőrendszerek 

                                                           
62 http://mnl.gov.hu 
63 http://mnl.gov.hu/adatbazisok 
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  5.3.1. Katalógusok és digitális könyvtárak 
 

A Magyar Nemzeti Levéltár jelenleg 5 blokkból biztosít hozzáférést 

könyvtári állományokhoz. Ezeket vagy a bibliográfiai leírás szintjén, 

vagy a digitális könyvtárakban, teljes szövegű hozzáféréssel szolgál-

tatja. (59. ábra) 
 

 
59. ábra 

 

 (a) Levéltártudományi Szakkönyvtár katalógusa 
 

 
60. ábra 
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Több mint 140 ezer kötet bibliográfiai leírását tartalmazza, így meg-

felelő segítséget nyújt szakbibliográfiák összeállításához, az egy ke-

resőfelületen történő kereséssel a fizikailag két helyen tárolt könyvtá-

ri anyaghoz. (60. ábra) 

 

 (b) A Magyar Nemzeti Levéltár könyvtárainak közös katalógusa 
 

Összesen 38 könyvtár állományában biztosítja a közös keresési lehe-

tőséget, de az állomány még nem teljes. Kb. az állomány háromne-

gyedét tartalmazza a katalógus. (61. ábra) 
 

 
61. ábra 

 

 (c) A középkori Magyarország digitális könyvtára 
 

Kiadott középkori forráskiadványokban és levéltári segédletekben, kap-

csolódó dokumentumokban lehet keresni, a dokumentumok teljes, szaba-

don hozzáférhető szövegében. A katalógus keresőfelülete jól használható, 

alkalmas bonyolultabb keresési kifejezés megalkotására is. (62. ábra) 
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62. ábra 

 

 (d) Magyar Országos Levéltár digitális könyvtára 
 

 
63. ábra 
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Ez egy gyűjtőoldal, ahonnan számos periodikához, sorozathoz férhe-

tünk hozzá. Ezekben teljes szövegű keresés végezhető, és jó minő-

ségben, olvashatóan digitalizált kiadványokban kutathatunk. A kiad-

ványok közös jellemzője, hogy levéltári kiadványok, így a dokumen-

tumokat a kiadójuk alatt rendszerezve találhatjuk meg. (62. ábra) 

 

 (e) Közgyűjteményi Könyvtár 

 

Lényege, hogy közös keresőfelületet biztosít a digitalizált források 

fölé, a kezdőoldalon az intézményi digitalizáció alapján látjuk a for-

rásokat csoportosítva. Számos helyismereti anyagot találhatunk, pél-

dául iskolaértesítőt vagy a Dunántúli Napló teljes számait. (64. ábra) 

 

 
64. ábra 

 

 

  5.3.2. Levéltári nyilvántartások 

 

A nyilvántartó adatbázisok közös jellemzője, hogy a forrásokhoz nem 

biztosítanak online hozzáférést, csak a pontos lelőhelyet mutatják 

meg. (65. ábra) 
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65. ábra 

 

 (a) ScopeArchiv 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár teljes iratanyagának nyilvántartása. Tá-

mogatja, hogy a levéltári struktúrának megfelelően lehessen benne 

keresni, de a pontos név ismeretében is meg lehet találni a kívánt té-

telt. A nyilvántartás tartalmazza, a legfontosabb adatokat, hogy hol 

található meg az adott anyag, illetve mekkora iratmennyiségről van 

szó. Így az iratok kikérésének előkészítő munkáira meg lehet kérni az 

intézményt. (66. és 67. ábra) 

 

 
66. ábra 



Krizsán Ivett: Társadalom- és humántudományi információforrások 

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23990 | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23999 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

390 

 
67. ábra 

 

 (b) Egységes törzskönyv 

 

A magyarországi közlevéltárak közös keresője. Ebből szerezhető meg 

az az információ, hogy az egyes levéltárakban milyen iratokból 

mennyit találunk, és milyen időintervallumot őriz a levéltár ezekből. 

(68. ábra) 

 

 
68. ábra 
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 (c) Anyakönyvek (digitális tartalom nélkül) 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának állományában 

található anyakönyvek adatait tartalmazza. Az anyakönyvek digitális 

másolata csak kevés esetben érhető el. (69. és 70. ábra) 

 

 
69. ábra 

 

 

 
70. ábra 
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  5.3.3. Egyéb tematikus levéltári adatbázisok 

 

 
71. ábra 

 

 (a) AdatbázisokOnline 

 

Nagyobb témánkénti csoportosításban teszi elérhetővé a forrásanya-

got. Hierarchikus szerkezettel támogatja a keresést. Tartalmazza pél-

dául a címereslevél-adatbázist, Rákóczi-kori iratokat... (72. ábra) 
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72. ábra 

 

 (b) IratokOnline 
 

 
73. ábra 
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Még nem teljes adatbázis, feltöltése folyamatban van. A Magyar Or-

szágos Levéltár tulajdonát képező MSZMP KB Agitációs és Propa-

ganda Bizottság iratait teszi elérhetővé, és biztosítja a korszak kutatá-

sára vonatkozó tudományos munka forrásait. (73. ábra) 

 

 (c) Katonaállítási lajstromok 1756-1918 (1942) 

 

Az állandó hadsereg felállításához készített nyilvántartás, amely digi-

talizált formában kereshető. Van hierarchikusan kezelhető része is, 

amelyben a különböző körzetek szerint lehet keresni. (74. ábra) 

 

 
74. ábra 

 

 (d) Címereslevél-adatbázis 1326-1918 

 

Az egyes címereslevelek teljes körű leírását tartalmazza az adatbázis, 

és hozzáférést biztosít a digitális másolat megtekintéséhez is. (75. és 

76. ábra) 
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75. ábra 

 

 

 
76. ábra 
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 (e) Collectio Diplomatica Hungarica 
 

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa, melyben 
a középkor időszakából származó (1526 előtti) oklevelek levéltári 
jelzeteit találjuk meg, de maguk az oklevelek nagyfelbontású képként 
meg is tekinthetők. Az adatbázis sok esetben a levéltári regeszták di-
gitalizált fotóit is tartalmazza. Az adatbázis a Mohács előtti gyűjte-
mény mindkét részének – Diplomatikai Levéltár és a Diplomatikai 
Fényképgyűjtemény – anyagát felöleli. (77. ábra) 
 

 
77. ábra 

 

 (f) Királyi könyvek 
 

A király nevében kiadott okiratok másolatait a királyi kancelláriákon 
őrizték, ezeket a dokumentumokat nevezik Királyi könyveknek. Az 
adatbázisból kinyerhetők olyan adatok, amelyek a törvények kialaku-
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lására vagy például a nemesi címek adományozására vonatkoznak. 
(78. ábra) 

 
78. ábra 

 

 

  5.3.4. Összeírások 

 

 
79. ábra 
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 (a) 1715. és 1720. évi országos összeírás 

 

Két önálló gyűjteményben kereshetők az 1715-ös 1720-as év össze-

írási adatai. (80. és 81. ábra) 

 

 
80. ábra 

 

 

 
81. ábra 
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 (b) Urbaria et Conscriptiones 

 

1527 és a 19. század között keletkezett urbáriumok, úrbéri összeírá-

sok, birtok- és vagyonbecslések találhatók az adatbázisban. (82. ábra) 

 

 
82. ábra 

 

 

  5.3.5. Az adatbázisok fölé emelt keresőrendszerek 
 

 (a) Hungaricana 
 

Felhasználóbarát felülete a magyar közgyűjtemények anyagának, 

egységes adatbázisba szervezve. (83. ábra) 
 

 
83. ábra 
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 (b) Archives Portal Europe 

 

A portál célja a saját forrásaink nemzetközi elérhetőségét biztosítani, 

és a más országok levéltári forrásainak elérése, a digitalizált anyag 

megtekinthetőségével. (84. ábra) 

 

 
84. ábra 

 

 

 5.4. Összefoglalás 

 

Mivel egyetlen tudományterület sem zárható kötött határok közé, ezért 

a történettudomány is, a tudományos tevékenység előrehaladásával új 

fórumokat nyit magának. Így a hazai és a külföldi szakfolyóiratokra 

vonatkozó információk is változhatnak. Ezek tevékenységének nyomon 

követése minden, a területtel foglalkozó szakember számára fontos. 

 A külföldi folyóiratlista egy bevezető áttekintést nyújt a színvonalas 

történettudományi folyóiratokról, amelyekben érdemes a tanulmányaik 

folytatása során alaposabban elmélyedni, majd bővíteni ezeknek a körét. 

 Jelen tananyagban nem vállalkoztam a hagyományos információ-

források (az alapvető szakirodalom, a felsőoktatásban használt oktatási 

segédanyagok és tankönyvek) bemutatására, hiszen azokat a kurzusok 

során önállóan is megismerik majd. 
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 Fontosnak tartottam a Magyar Nemzeti Levéltár tevékenységéből 

bemutatni azt, hogy milyen típusú szolgáltatásokhoz biztosít hozzáfé-

rést. A számos gyűjtemény ismerete segít abban, hogy bizonyos adatok 

megtalálására szánt idő eredményes felhasználást nyerjen. Ismeretük 

segítséget nyújt az órai dolgozatok, vagy a szakdolgozat irodalmi átte-

kintésének elkészítéséhez. 

 

 

6. Információs források az irodalomtudományhoz 

 

 Bevezető gondolatok 

 

A tananyag ezen egysége segítséget nyújt az irodalomtudomány in-

formációforrásaival most ismerkedő hallgatóknak. Bevezető tájéko-

zódást kapnak a magyar nyelvű és a külföldi kiadású folyóiratokról, 

és egy adatbázis – a Project Muse – használatáról. 

 

 Célok, megszerezhető kompetenciák 

 

A tananyag célja elsősorban a szakirodalmi tájékozottság és informá-

ciókeresési kompetenciák növelése. A hallgató számára alapvető tá-

jékozódási pontokat nyújt a magyar nyelvű folyóiratok részletes be-

mutatásán keresztül, és a külföldi folyóiratokból egy rövid válogatás 

biztosításával. Ezek kiindulópontok lehetnek a különböző egyetemi 

feladatokhoz kapcsolódó szakirodalmi gyűjtésekhez. 

 A választott adatbázis használatának bemutatása segíteni fog a 

különböző kutatási feladatok irodalmi áttekintésének elkészítéséhez, 

mégpedig a releváns szakirodalom megtalálásának folyamatában. 

 

 Feldolgozási idő 

 

 45 perc 

 

 Témakörök 

 

 Magyar nyelvű folyóiratok 

 Külföldi kiadású folyóiratok 

 Adatbázis: Project Muse 
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 6.1. Magyar nyelvű folyóiratok 

 

A tananyag ezen egységében megtalálhatók azok a hazai kiadású fo-

lyóiratok, melyek vagy szorosan az irodalomtudomány területéhez 

kapcsolódó témákkal, vagy annak speciális részterületével foglalkoz-

nak mint például a filológia. A szaktudományi folyóiratokon kívül, 

bemutatásra kerülnek olyan részben tudományos, de inkább kulturális 

és művészeti jelentőségű irodalmi lapok is, melyeknek van szemle- 

vagy kritikai rovatuk, de a folyóiratok fő vonalát a (többnyire) kortárs 

irodalmi művek közreadása jellemzi. 

 A folyóiratok közé került egy-egy külföldön megjelenő kulturális, 

művészeti lap. Ezek célja, hogy a magyar nemzetiségi irodalomnak 

fórumot biztosítson, tehát részletesebb ismeretük nagyon fontos, így 

ebben a blokkban kapnak helyet, jelölve a külhoni megjelenést. 

 
Az irodalomtudományon belül használt rövidítései a folyóiratoknak: 

 

 ITK: Irodalomtörténeti Közlemények. 

 IT: Irodalomtörténet. 

 Iris: Irodalomismeret. 

 

A külföldi megjelenésű folyóiratok címét [zárójel közé illesztve] közlöm. 

 

Irodalomtörténeti Közlemények64 (ITK) — ISSN: 0021-1486, 

eISSN: 1588-0834 
 

 Megjelenés kezdete: 1891 

 Kiadó: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudo-

mányi Intézet 

 Az irodalomtörténeti kutatásoknak egyik legfontosabb hazai fóruma. 

 Az alábbi korszakok elemzésével foglalkoznak a megjelentetett ta-

nulmányok: régi magyar irodalom, felvilágosodás kora, reformkor, a 

20. század közepéig terjedő időszak irodalma. 

 A folyóiratban magyar nyelven olvashatóak szaktanulmányok, rövi-

debb, műhelytanulmány- jellegű írások, és a folyóirat tematikájához 

illeszkedő friss szakirodalomról szóló ismertetések és recenziók. 
 

Irodalomtörténet (IT)65 — ISSN: 0324-4970 
 

 Szüneteltetési időszakkal 1912-től megjelenő folyóirat. 

 Közreadói: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalomtör-

téneti Társaság, Magyar Tudományos Akadémia 

                                                           
64 http://itk.iti.mta.hu/ 
65 http://www.irodalomtortenet.hu/archivum/2017 
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 Érdeklődési területét a magyar és a vonatkozó európai irodalom je-
lenti, egyrészt vizsgálja az irodalmat és a szorosan hozzá kötődő té-
mákat, másrészt az irodalom tágabb kultúratudományi kapcsolatrend-
szerébe tartozó területeket. 

 Kutatási témái: összehasonlító műértelmezés; az értelmezéssel, és 
annak folyamatával kapcsolatos kutatások; irodalomtörténet-írás; 
irodalmi korszakok és kulturális folyamatok viszonyrendszere 

 

Irodalomismeret (Iris)66 — ISSN: 0865-6886, eISSN: 1588-077X 
 

 Megjelenés kezdete: 1990 

 Kiadó: Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

 A folyóirat a magyar irodalomtudomány köréből tesz közzé szakta-

nulmányokat és kritikákat. 

 A folyóirat online változata kiegészül történeti és az irodalom tanítá-

sához kapcsolódó rövidebb írásokkal. Módszertani segítséget nyújt 

egy-egy mű tanórai feldolgozásához, például óratervek segítségével 

vagy egy-egy anekdota feldolgozásával. 

 A szépirodalmi rovatban kortárs szerzőktől olvashatunk verset, no-

vellát, terjedelmileg rövidebb műveket. 
 

Helikon: Irodalomtudományi Szemle67 — ISSN: 0017-999X 
 

 Megjelenés kezdete: 1955 (különböző címváltozatokon) 

 Kiadó: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudo-

mányi Intézet 

 A világirodalmi kutatások fóruma, külföldi és magyar szerzők elmé-

leti munkáit teszi közzé az irodalom egy-egy aktuális problémájáról, 

egy-egy korszak irodalmáról, módszertani kérdésekről, és a művé-

szettörténettel határos témákról. 

 Tematikus számokba szervezetten jelenik meg. 
 

Literatura68 — ISSN: 0133-2368 
 

 Megjelenés kezdete: 1974 
 Kiadó: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudomá-

nyi Intézet 
 Irodalomelméleti tanulmányokat tesz közzé. Fontos célkitűzése, hogy a 

magyar elméleti kutatásokat a nemzetközi kutatások folyamába irányítsa. 
 Korszakot tekintve a kortárs és 20. századi irodalom kutatására kon-

centrál. 
 Formailag szaktanulmányokat, műhelytanulmányokat, műelemzése-

ket és kritikákat tesz közzé, önálló rovatokba szervezve. 

                                                           
66 http://www.irodalomismeret.hu/archivum 
67 http://www.iti.mta.hu/helikon.html 
68 http://www.iti.mta.hu/literatura.html 
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Filológiai Közlöny69 — ISSN: 0015-1785 

 
 Megjelenés kezdete: 1955 

 Kiadó: Balassi Kiadó, közreadó: MTA Irodalomtudományi Bizottság 

 Alapvetően filológiai szakfolyóirat, így az irodalom- és nyelvtudo-

mányhoz egyaránt kapcsolódik. 

 Tematikus számokba rendezve jelenik meg, önálló címekkel ellátva 

az egyes füzeteket. 

 

Jelenkor: irodalmi és művészeti folyóirat70 — ISSN: 0447-6425 

 
 Megjelenés kezdete: 1958, Pécs 

 Kiadó: Jelenkor Kiadó 

 Hármas szerkezetre tagolható az egyes számok struktúrája: szépiro-

dalmi, tanulmány és kritika rovatra. 

 A szépirodalmat tekintve kortárs műveket tesz közzé a folyóirat, a 

hazai irodalmi élet nagyon fontos megjelenési fóruma. 

 A kritika és tanulmány rovat jelentősége, hogy megjelennek benne a 

pécsi kulturális eseményekről írt beszámolók, színházi előadások, 

képzőművészeti alkotások, és új megjelenésű szépirodalmi művek ér-

telmezései és kritikái. 

 

Alföld: irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat71 — ISSN: 0401-3174 

 
 Megjelenés kezdete: 1954, Debrecen 

 Kiadó: Alföld Szerkesztősége 

 A Jelenkorhoz hasonló a lap szerkezete és érdeklődési területe. Ha-

sonlóan kortárs szépirodalmat, és az új megjelenésű irodalomról szó-

ló kritikát olvashatunk. 

 A közölt tanulmányaikban is a modern irodalomtudomány művelé-

séhez kapcsolódnak. 

 

Tiszatáj: irodalmi művészeti és társadalmi folyóirat72 — ISSN: 

0133-1167, eISSN: 1786-2140 

 
 Megjelenés kezdete: 1947 (Szüneteltetési időszakokkal), Szeged 

 Kiadó: Tiszatáj Alapítvány 

 A Jelenkor és az Alföld párjának tekinthető folyóirat, érdeklődési te-

rületében és művészi, tudományos igényességében egyaránt. 

 

                                                           
69 http://real-j.mtak.hu/view/journal/Filol=F3giai_K=F6zl=F6ny.html 
70 http://www.jelenkor.net 
71 http://alfoldonline.hu 
72 http://epa.oszk.hu/00700/00713 | http://tiszatajonline.hu/ 
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Dante Füzetek = Quaderni Danteschi73 — ISSN: 1787-6907 
 

 Megjelenés kezdete: 2006 

 A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata 

 Céljuk, hogy Dante munkásságát a mai olvasóközönség felé közve-

títsék és népszerűsítsék, ennek érdekében Dante munkásságát korsze-

rű kommentárokkal látják el. 

 A folyóiratban megjelennek a vonatkozó kommentárok és tanulmá-

nyok Dante-ról és tágabban értelmezve a korszakról. 
 

Hungarian Journal of English and American Studies74 — ISSN: 

1218-7364 
 

 Megjelenés kezdete: 1995 

 Kiadó: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Angol - Ame-

rikai Intézet 

 A folyóirat publikálási teret nyitott a hazai kutatóknak az angol-

nyelvű országok bölcsészettudományi kutatásai számára. 

 Tanulmányokat találunk a történelem, a szociológia, a politikatudo-

mány és a filozófia területéről, és számos irodalomtudományi kuta-

tást is. A folyóiratban inkább elméleti tanulmányok jelennek meg. 

 Tematikus számokba szervezetten találunk tanulmányokat például az 

ír irodalomról vagy az ausztrál kultúráról. 
 

[Irodalmi Szemle]75 — ISSN: 1336-5088 
 

 Megjelenés kezdete: 1958, Pozsony 

 Kiadó: Madách Egyesület 

 A folyóirat jelentősége történelmi múltra vezethető vissza, hiszen a 

volt Csehszlovákia területén élő felvidéki magyar nemzeti kisebbség 

fontos megjelenési fóruma, magyar nyelven. 

 A folyóirat az anyaország irodalmi hagyományaiba ágyazott kisebbsé-

gi irodalmat képviseli, így teret nyújtott az irodalom egy szűkebb cso-

portja számára, sokáig egyedüliként az irodalmi lapok kínálatában. 

 Célja, hogy erősítse a Magyarországon és a határon túl élő irodalmá-

rok művészi és szakmai munkásságának megismerését. 
 

[Kalligram: Művészet és Gondolat]76 — ISSN: 1335-1826 
 

 Megjelenés kezdete: 1992, Pozsony (2017-től Dunaszerdahely) 

 Kiadó: Kalligram Polgári Társulás 

                                                           
73 http://dantisztika.hu/?page_id=241 
74 https://ojs.lib.unideb.hu/hjeas 
75 https://irodalmiszemle.sk/lapszamok/ 
76 http://www.kalligramoz.eu/ 
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 Az Irodalmi Szemléhez hasonlóan szépirodalmi műveket, tanulmá-

nyokat és kritikákat közöl a lap. 

 Célja a cseh, a szlovák és a magyar irodalom megismertetése egy-

mással, de a lap jelentősége nem csak lokális szinten mérhető. 

 

[Korunk]77 — ISSN: 1222-8338, eISSN: 9008-9456 

 
 Megjelenés kezdete: 1926, Kolozsvár 

 Kiadó: Korunk Baráti Társaság 

 A folyóiratban megjelennek: eredeti szépirodalmi művek, könyvis-

mertetések, esszék, és tanulmányok is az irodalom-és kultúratudo-

mány köréből. 

 Külföldi megjelenéséből adódóan a folyóirat közvetíti a lokális sajá-

tosságokat, de integráns része a magyar irodalomnak. 

 

Holmi78 — ISSN: 0865-2864 

 
 1989 és 2014 között jelent meg a lap. Teljes állománya digitalizált, 

szabadon hozzáférhető. 

 Elsősorban szépirodalmi munkákat és kritikákat jelentetett meg. 

 A tehetségüket a ’90-es években kibontakoztató költők fontos fóruma 

volt. 

 

Kortárs: irodalmi és kritikai folyóirat79 — ISSN: 0023-415X 

 
 Megjelenés kezdete: 1957 

 Kiadó: Kortárs Folyóirat Kiadói Kft. 

 Szépirodalmi alkotások és kritikák közzététele jellemzi a folyóiratot. 

 Kritikákat nemcsak irodalmi művekről, hanem színházi előadásokról 

és képzőművészeti alkotásokról is közöl. 

 

Bárka: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat80 — 

ISSN: 1217-3053 

 
 Megjelenés kezdete: 1993 

 Kiadó: Békéscsabai Jókai Színház 

 Az előzőekhez hasonló profillal rendelkező folyóirat, kortárs szép-

irodalom, tanulmányok, színházi és képzőművészeti kritika megjele-

nésének ad teret. 

                                                           
77 http://korunk.org 
78 http://www.holmi.org/ | http://www.holmi.org/archivum 
79 https://www.kortarsonline.hu/ 
80 http://barkaonline.hu/archiv-barka 
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Műút: irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat81 — ISSN: 1789-

1965, eISSN: 1789-2635 
 

 Megjelenés kezdete: 2007 

 Kiadó: Szépmesterségek Alapítvány 

 Szépirodalmi alkotások, kritikák, és a kortárs irodalomról szóló ta-

nulmányokat és elemzéseket találhatunk a folyóiratban. 
 

Forrás: szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat82 — ISSN: 

0133-056X, eISSN: 1418-1568 
 

 Megjelenés kezdete: 1969 

 Kiadó: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 

 A lapot Kecskeméten szerkesztik, így a Bács-Kiskun megyei kulturá-

lis élet a fő területe a folyóiratnak, de fogadnak más témával foglal-

kozó cikkeket is. 

 Szépirodalmi műveket, szerkesztett beszélgetéseket találunk és ese-

tenként tanulmányokat az egyes számokban. 
 

Kritika: társadalomelméleti és kulturális lap83 — 
 

 Megjelenés kezdete: 1972 

 A folyóirat a kultúra számos területével foglalkozik. Kortárs irodalmi 

művekről és színházi előadásokról közöl kritikákat, de emellett aktu-

ális társadalmi jelenségek és azok művészi feldolgozásáról is olvas-

hatunk benne. 

 Gyakran olvashatók szerkesztett interjúk írókkal, rendezőkkel vagy a 

tudományos élet képviselőivel. 
 

2000: Irodalmi és társadalmi havilap84 — ISSN: 0864-800X 
 

 Megjelenés kezdete: 1989 

 Kiadó: Mentor Irodalmi Alapítvány 

 Profilja az előző folyóiratokhoz hasonlít, szépirodalmi műveket és 

esszéket jelentet meg. 
 

Pannon Tükör85 — ISSN: 1219-6886 
 

 Megjelenés kezdete: 1995 

 Kiadó: Zalai Írók Egyesülete 

                                                           
81 http://www.muut.hu/ 
82 http://www.forrasfolyoirat.hu/ 
83 http://bit.ly/313LNZ2 | https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MTA_Kritika/ 
84 http://ketezer.hu/archivum/ 
85 http://pannontukor.hu/archivum/ 



Krizsán Ivett: Társadalom- és humántudományi információforrások 

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23990 | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23999 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

408 

 Országos jelentősége, hogy Zala és a Muravidék régiójának művé-

szeti munkásságába enged betekintést. Szépirodalmat, zenei, és szín-

házi események beszámolóját találjuk meg a folyóiratban. Teret en-

ged a helytörténeti kutatásoknak is, melyek egy része az irodalomtu-

dományhoz is kapcsolódik. 

 

Agria: irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat86 — ISSN: 1789-4379 

 
 Megjelenés kezdete: 2007, Eger 

 Kiadó: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 A lap célja a helyi és a regionális értékek közvetítése az irodalom és 

a művészetek köréből. 

 

Szépirodalmi Figyelő: irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat87 — 

ISSN: 1585-3829 

 
 Megjelenés kezdete: 2002 

 Kiadó: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány 

 Célcsoportját szélesen határozza meg, elsősorban nem szakmai kö-

zönségben, hanem az irodalom iránt érdeklődőkben és a kortárs iro-

dalmat kedvelőkben jelölve meg. 

 Kortárs szépirodalmi műveket tesz közzé, eredeti és másodközléseket 

egyaránt közöl. Másodközlései olyan lapokból származnak mint a Je-

lenkor, Alföld, Vigilia, Élet és Irodalom. 

 Szemlézi a határon túli magyar irodalmat is, emellett kritikákat is ol-

vashatunk a folyóiratban. 

 Szépirodalmi bibliográfia rovatában a megelőző két hónap szépiro-

dalmi megjelenések bibliográfiai jegyzékét állítja össze. 

 

Prae: irodalmi folyóirat88 — ISSN: 1585-5112 

 
 Megjelenés kezdete: 1999 

 Kiadó: Palimpszeszt Kulturális Alapítvány 

 Kortárs szépirodalmi, irodalomelméleti folyóirat. 

 

[Látó]89 — ISSN: 1220-5982 
 A Romániai Írók Szövetsége és a Maros Megyei Tanács szépirodal-

mi folyóirata. 

 Erdélyi és magyar irodalmárok írásait jelentetik meg, illetve beszámo-

lót színházi előadásokról és ismertetőt az új megjelenésű könyvekről. 

                                                           
86 http://www.agriafolyoirat.hu/ 
87 http://www.szepirodalmifigyelo.hu/archivum 
88 https://www.prae.hu/index.php?route=journal/journal 
89 http://lato.ro/ 
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[Irodalmi Jelen]90 — ISSN: 1584-6288 
 

 Megjelenés kezdete: 2001 (Kezdetben Aradon adták ki, 2017-től Bu-

dapesten.) 

 A folyóirat képviseli a romániai magyarság irodalmát, szépirodalmi 

művek és interjúk formájában. 
 

[Híd]91 — ISSN: 0350-9079 
 

 Megjelenésétől kezdve (1934) több alkalommal is beszüntették a lap 

tevékenységét. 

 A délvidéki magyarság folyóirata, művészeti és irodalmi témákban. 

 

 

 6.2. Válogatott lista a külföldi kiadású folyóiratokból 

 
 Written Communication — ISSN: 0741-0883, eISSN: 1552-8472 

https://bit.ly/2PdjzrU 

 Poetics — ISSN: 0304-422X http://bit.ly/3tEgrUY 

 New Literary History — ISSN: 0028-6087, eISSN: 1080-661X 

http://bit.ly/2PhfHWI 

 Journal of Writing Research — ISSN: 2030-1006, eISSN: 2294-

3307 http://bit.ly/3eVGcMq 

 ELH – English Literary History — ISSN: 0013-8304, eISSN: 

1080-6547 http://bit.ly/2QiPcAQ 

 American Literature — ISSN: 0002-9831, eISSN: 1527-2117 

http://bit.ly/3vMmkRS 

 Translation and Interpreting — eISSN: 1836-9324 

http://bit.ly/3vOWAUK 

 Research in African Literatures — ISSN: 0034-5210, eISSN: 

1527-2044 https://bit.ly/2NGKKeq 

 Ben Jonson Journal — ISSN: 1079-3453, eISSN: 1755-165X 

https://bit.ly/3c7MpTD 

 Poetics Today — ISSN: 0333-5372, eISSN: 1527-5507 

http://bit.ly/392vmQW 

 Victorian Poetry — ISSN: 0042-5206, eISSN: 1530-7190 

http://bit.ly/316cSe1 

 Theatre Journal — ISSN: 0192-2882; eISSN: 1086-332X 

http://bit.ly/3s7cEPL 

 Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur — 

ISSN: 0005-8076, eISSN: 1865-9373 http://bit.ly/3f2oFCq 

 Lili – Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik — 

ISSN: 0049-8653, eISSN: 2365-953X http://bit.ly/3r6iBLr 

                                                           
90 https://irodalmijelen.hu/konyvesbolt/irodalmi-jelen-folyoirat 
91 http://epa.oszk.hu/01000/01014 
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 Middle Eastern Literatures — ISSN: 1475-262X, eISSN: 1475-

2638 https://bit.ly/3vMnoVS 

 Revista de Literatura Medieval — ISSN: 1130-3611 

http://bit.ly/3vMwfHe 

 Europa Orientalis — ISSN: 0392-4580 http://bit.ly/312P62r 

 Musil-Forum: Studien zur Literatur der klassischen Moderne — 

ISSN: 1016-133 https://bit.ly/3tFDcrB 

 Francofonia: Studi e ricerche sulla letteratura di lingua Francese 
— ISSN: 1121-953X; eISSN: 2036-5659 http://bit.ly/3sbLlDN 

 Brontë Studies — ISSN: 1474-8932, eISSN: 1745-8226 

https://bit.ly/2PbrXYX 

 Irish Journal of French Studies — ISSN: 1649-1335, eISSN: 

2009-941X https://bit.ly/319GDKJ 

 World Literature Studies — ISSN: 1337-9690, eISSN: 1337-9275 

http://bit.ly/3c8Lr9P 

 Philobiblion: Revista de Literaturas Hispánicas — eISSN: 2444-

1538 http://bit.ly/3f0ikHq 

 The Dostoevsky Journal: A Comparative Literature Review — 

ISSN: 1535-5314, eISSN: 2375-2122 https://bit.ly/314oOwU 

 Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning — ISSN: 0013-

0818, eISSN: 1500-1989 http://bit.ly/310tynf 

 Journal of Arabic Literature — ISSN: 0085-2376, eISSN: 1570-

064X https://bit.ly/3eY3IbC 

 MFS: Modern Fiction Studies — ISSN: 0026-7724, eISSN: 1080-

658X http://bit.ly/2Qtv8Mj 

 Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geis-

tesgeschichte — ISSN: 0012-0936, eISSN: 2365-9521 

http://bit.ly/3lBZLup 

 Poetica: Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft — 

ISSN: 0303-4178 https://bit.ly/2PeqctW 

 ZfSL: Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur — 

ISSN 0044-2747, eISSN 2366-2425 http://bit.ly/3c6jDTl | 

https://bit.ly/3r10vug 

 Goethe Jahrbuch — ISSN: 0323-4207 http://bit.ly/3s9JFdR 

 Cahiers Elisabethains — ISSN: 0184-7678, eISSN: 2054-4715 

https://bit.ly/3lJ1PB2 

 Cahiers de Civilisation Medievale — ISSN: 0007-9731, eISSN: 

2119-1026 http://bit.ly/3vLC2g3 

 Archives d’Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen-Age — 

ISSN: 0373-5478, eISSN: 2109-9529 https://bit.ly/2PeSkxi 

 Travaux de Litterature — ISSN : 0995-6794 http://bit.ly/3rdKr8I 

 Cahiers Victoriens and Edouardiens — ISSN: 0220-5610 

http://bit.ly/3tLFLZl 

 Revue d'Histoire du Theatre — ISSN: 1291-2530 

http://bit.ly/316hTTT 
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 6.3. Adatbázis bemutatása: Project Muse 

 

A Project Muse92 egy kifejezetten humán- és bölcsészettudományi 

gyűjtőkörrel rendelkező adatbázis. Így nemcsak az irodalomtudo-

mány tartozik bele, hanem az olyan társterületek is, mint például 

film- és színháztudomány, vallástudomány, gender-kutatások, kreatív 

írás, neveléstudomány, zene és filozófia, illetve a társadalomtudomá-

nyok számos területe. Az adatbázis jól használható az irodalomhoz 

kapcsolódó témák keresésére és az adatbázis gyűjtőkörének szélessé-

ge miatt az irodalom határterületeihez közvetettebben tartozó szak-

irodalom is feltérképezhető. 

 A Project Muse összetett keresőfelületének eléréséhez, kattintsunk 

a kezdőoldalon a keresési sáv mellett található nagyítóra. (85. ábra) 

 

 
85. ábra 

 

Az összetett keresőfelületen a bal oldali oszlopban található eszközö-

ket fogjuk használni a keresések összeállításához. Az oszlop további 

elemei görgetéssel hívhatók elő. (86. ábra) 

                                                           
92 Project Muse: https://muse.jhu.edu/ | A tananyag készítésének időpontjában, 

2019-ben a Pécsi Tudományegyetem előfizetője volt a Project Muse adatbázis-

nak. Jelenleg nem előfizetett adatbázisunk, így a találatok full-text elérhetősége 

nem biztosított. 

https://muse.jhu.edu/
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86. ábra 

 

 
87. ábra 

 

A keresést négyféle mezőben tudjuk lefolytatni, ezek a tartalom, cím, 

szerző és kiadó. Több keresési sor hozzáadására van lehetőség, me-

lyeket az AND, OR, és NOT operátorral kapcsolhatunk össze. (A 

NOT operátor ebben a keresési rendszerben NONE-ként szerepel.) 

 Az „Acces” részben azt jelölhetjük, hogy az általunk összeállított 

keresés mely dokumentumokat jelenítse meg a találati listában. Két 

lehetőség áll rendelkezésre: 
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88. ábra 

 

 vagy minden találatot kérünk, 

 vagy csak azokat, melyeket hozzáférés birtokában teljes szö-

veggel olvashatunk is. 
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Előzetesen kiválasztható az, hogy csak könyvekből vagy csak folyó-

iratokból származó találatokat szeretnénk-e megjeleníteni. Alapeset-

ben mindkettőből megkapjuk a találatokat, illetve ez a szűkítési lehe-

tőség utólagosan is rendelkezésre áll. (87. ábra) 

 További szűkítési lehetőségeink, hogy mely kiadó gondozásában 

megjelent publikációkat, vagy mely folyóiratokból származóakat sze-

retnénk megjeleníteni. Ezek jelölésére van mód az adott név előtt sze-

replő négyzetre kattintva. 

 Meghatározhatjuk a találatok nyelvét is, a lap alján pedig megta-

lálható az év szerinti szűkítési lehetőség, de megjegyzendő, hogy en-

nek megoldása meglehetősen rosszul alkalmazkodik a valós keresési 

stratégiákhoz. Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: bármikor, 

a jelenlegi év, az utolsó 2,3,5 és 10 év. Nincs lehetőség beírni a kí-

vánt éveket vagy időintervallumot. (88. ábra) 

 A „Research Area” jól használható szűkítési lehetőség az adatbá-

zisban. Itt megtalálhatóak az adatbázis fő állományát képező tudo-

mányterületek, illetve kis szűkítéssel ezek egyes részei. Például az 

irodalom alatt a spanyol- és portugál irodalom; a vallás alatt a keresz-

ténység; a régiók és etnikumok alatt (Area and Ethnic Studies) a kü-

lönböző országok, nemzetiségek vagy területekre vonatkozó találatok 

szűrését végezhetjük el, illetve ugyanez megtehető a „Studies by Ti-

me Period” alatt a korszakokra vonatkozóan is. (89. ábra) 

 

 
89. ábra 

 

Keresési példa: Shakespeare-ről szóló szakirodalom keresése. 

 

A kereséshez a „Content” és a „Title” mezők a legalkalmasabb vá-

lasztások, de a találati halmaz mérete miatt a „Title” választása a 

hasznosabb. Ezek után bejelöljük, hogy csak azokat a folyóiratcikke-

ket szeretnénk listáztatni, melyekhez van hozzáférésünk. Így 547 ta-

lálatot kapunk eredményül. A képernyő jobb oldalán fönt, azokat a 

folyóiratokat ajánlja föl a rendszer – a találati halmazon kívül – ame-

lyek címében szerepel „Shakespeare” neve. (90. ábra) 
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90. ábra 

 

 
91. ábra 

 

Az 547-es találati halmazt már nyelv alapján nem lehet tovább szűkí-

teni, mert már csak angol nyelvű tanulmányok jelennek meg, a talála-

tok közt nincs más nyelvű dokumentum. Beállítjuk az időkorlátot az 

utolsó 5 évre, majd a „research area” alapján további szempontok 

szerint szűkítjük a találatokat. Például, csak az angol irodalom tárgy-

körébe eső 93 találatot listáztatjuk, így kihagyva az inkább színháztu-

dományhoz kapcsolódó publikációkat. (91. ábra) 
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 A 93 találat már jól kezelhető adatmennyiség, viszont céljaink 

függvényében még az év szerinti szűkítést alkalmazhatjuk, a kisebb 

halmaz érdekében. Például az utolsó 2 évben megjelent publikációk, 

már csak 22 találatot eredményeznek. Az egyes tételeket érdemesebb 

pdf-ben letölteni (Download-ra kattintva), az online nézet (View) ol-

vasáshoz kevésbé szerencsés megoldás. (92. ábra) 
 

 
92. ábra 

 

 

 6.4. Összefoglalás 
 

Mivel egyetlen tudományterület sem zárható kötött határok közé, ezért 

az irodalomtudomány is, a tudományos tevékenység előrehaladásával 

új fórumokat nyit magának. Így, a hazai és a külföldi szakfolyóiratokra 

vonatkozó információk is változhatnak, – ez különösen igaz a kulturá-

lis és művészeti lapokra – és egyre újabb folyóiratok jelenhetnek meg. 

Ezek tevékenységének nyomon követése minden, a területtel foglalko-

zó szakember számára fontos. 

 A külföldi folyóiratlista bevezető áttekintést nyújt a színvonalas 

irodalomtudományi folyóiratokról, amelyekben érdemes a tanulmányaik 

folytatása során alaposabban elmélyedni, majd bővíteni ezeknek a körét. 

 Jelen tananyagban nem vállalkoztam a hagyományos információ-

források (az alapvető szakirodalom, a felsőoktatásban használt oktatási 

segédanyagok és tankönyvek) bemutatására, hiszen azokat a kurzusok 

során önállóan is megismerik majd. 

 Fontosnak tartottam a Project Muse bemutatását. Az adatbázis 

megfelelő használatának elsajátítása lehetővé teszi, hogy a szakiroda-

lom megkeresésére szánt időt hatékonyan használjuk fel. Ismerete se-

gítséget nyújt az órai dolgozatok, vagy a szakdolgozat irodalmi áttekin-

tésének elkészítéséhez. 
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7. Információs források a pszichológiához 

 

 Bevezető gondolatok 

 

A tananyag ezen egysége segítséget nyújt a pszichológia információ-

forrásaival most ismerkedő hallgatóknak. Bevezető célú tájékozódást 

kapnak a hazai és külföldi kiadású folyóiratokról és egy a 

pszichoanalízis történetéhez kapcsolódó adatbázisról. 

 

 Célok, megszerezhető kompetenciák 

 

A tananyag célja elsősorban a szakirodalmi tájékozottság növelése. 

 A hallgató számára alapvető tájékozódási pontokat nyújt a hazai 

folyóiratok részletes bemutatásán keresztül és a külföldi folyóiratokból 

egy rövid válogatás biztosításával. Ezek kiindulópontok lehetnek a kü-

lönböző egyetemi feladatokhoz kapcsolódó szakirodalmi gyűjtésekhez. 

 A pszichoanalízis történetéhez kapcsolódó adatbázisból kigyűjt-

hetőek a pszichoanalízis elsődleges és másodlagos forrásdokumen-

tumai, illetve a pszichoanalízis képviselőiről szóló irodalom. 

 

 Feldolgozási idő 

 

 25 perc 

 

 Témakörök 

 

 Hazai kiadású folyóiratok 

 Külföldi kiadású folyóiratok 

 A PADD bemutatása 

 

 

 7.1. Hazai kiadású folyóiratok 

 

A tananyag ezen egységében megtalálhatók azok a hazai kiadású fo-

lyóiratok, melyek vagy szorosan a pszichológia tudományát építik, 

vagy a tárgyalt témakörök interdiszciplinaritása miatt kapcsolódnak 

hozzá. A hazai kiadású folyóiratok felosztásban egy kivétel van, az 

„Erdélyi Pszichológiai Szemle”, mely a hazai kutatóknak fontos meg-

jelenési platformja, ezért itt kerül bemutatásra. 
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Alkalmazott Pszichológia93 — ISSN: 1419-872X 

 
 Megjelenés kezdete: 1999 

 Kiadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszicholó-

giai Kar 

 A folyóirat célcsoportját nemcsak a pszichológia szakemberei képe-

zik, hanem a határterületeken dolgozó gyakorlati munkát végzők is. 

Így például a gyakorló pedagógusok, a szociális munkások, vagy 

akár a marketing területén és a vállalati életben dolgozó trénerek 

számára is hasznosítható kutatási eredményeket tesz közzé. 

 A publikálásra szánt cikkek közös jellemzője, hogy a pszichológia 

alkalmazásának területeiről származnak (többek között: iskola-, 

egészség-, munka- és szervezet-, politikai -, tanácsadás- és sportpszi-

chológia) 

 A fentiekből következően, inkább a gyakorlati kutatási eredmények 

bemutatásának fóruma. 

 Számos cikk található a különböző kérdőívek magyarországi adap-

tálhatóságához is.  

 

Magyar Pszichológiai Szemle: A Magyar Pszichológiai Társaság 

Folyóirata94 — ISSN: 0025-0279, eISSN: 1588-2799 

 
 Megjelenés kezdete: 1928 (szüneteltetési időszakokkal) 

 A magyar pszichológiai kutatásoknak az egyik legfontosabb hazai fó-

ruma, így a terület minden ágának biztosít megjelenési felületet. Fog-

lalkozik a pszichológiát általánosan kutató témákkal és az evolúciós 

pszichológiával. Továbbá a különböző részterületekkel, mint például: 

művészet-, kriminál-, orvosi-, pedagógiai-, valláspszichológia, vagy a 

különböző terápiás módszerek elemzése. 

 A szaktanulmányok mellett, találhatunk az új megjelenésű külföldi és 

hazai szakirodalomról szóló ismertetéseket és recenziókat.  

Evolution, Mind and Behaviour95 — ISSN: 2060-5587, eISSN: 

2560-0982 

 
 A folyóirat történetileg a Journal of Evolutionary Psychology (ISSN 

1789-2082, eISSN 2060-5587) és a Journal of Cultural and Evolutio-

nary Psychology (ISSN: 1589-5254, eISSN 1589-7397) folytatása. 

 Összességében 2003-tól jelenik meg, de az Evolution, Mind and Be-

haviour címmel 2015-től. 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó 

                                                           
93 http://ap.elte.hu 
94 https://akademiai.com/loi/0016 
95 https://akademiai.com/loi/2050 
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 Fő témája: az emberi viselkedés- és magatartástudomány kutatása az 

evolúciós elmélet alkalmazásán keresztül. 

 Egyaránt találhatók empirikus és elméleti tanulmányok is.  

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika96 — ISSN: 1419-8126, eISSN: 

1786-3759 

 
 Megjelenés kezdete: 1999 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó, Közreadó: Semmelweis Egyetem Magatar-

tástudományi Intézet 

 A pszichológia egészségüggyel kapcsolatos vizsgálatainak fóruma. 

 Különösen a pszichológiai módszerekkel kezelhető mentális eredetű 

problémákat tárgyalja, ezeknek a szociális, és társadalmi vetületeit. A 

különböző társadalmi csoportokat érintő betegségek pszichológiai hát-

terével is foglalkozik. 

 A folyóirat kutatási területei erősen kötődnek az egészségtudomány-

hoz és a népegészségügyhöz.  

 

Pszichoterápia97 — ISSN: 1216-6170 

 
 A pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóirata 

 Megjelenés kezdete: 1992 

 Kiadó és közreadó: MentalPort Pszichoanalitikus Oktató, Tanácsadó 

és Pszichoterápiás Kft. 

 Speciálisan a pszichoterápiával, annak módszertani kérdéseivel és 

gyakorlati esettanulmányok bemutatásával foglalkozik. 

 Tematikailag a mentálhigiéné és a tanácsadás köré épül. 

 A tanulmányok mellett tartalmaz egy közéleti részt, amelyben inter-

júkat és konferencia beszámolókat tesznek közzé. 

 

Journal of Behavioral Addiction98 — ISSN: 2062-5871, eISSN: 

2063-5303 

 
 Megjelenés kezdete: 2012 

 Kiadó: Akadémiai Kiadó, közreadja: ELTE Pedagógiai és Pszicholó-

giai Kar, Pszichológiai Intézet 

 A folyóirat tematikailag a különböző viselkedési formák kutatásához 

illeszkedik, különös figyelmet fordít az impulzív-kényszeres rendel-

lenességek vizsgálata felé. 

                                                           
96 https://akademiai.com/loi/0406 
97 http://www.mentalport.hu/a-folyoirat/korabbi-szamok/ 
 98 https://akademiai.com/loi/2006 
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 Megjelentetett tanulmányai genetikai és neurobiológiai tárgyúak, 

melyekben a pszichológiai és a klinikai pszichiátriai megközelítés 

érvényesül. 

 

Ideggyógyászati Szemle99 — ISSN: 0019-1442, eISSN: 2498-6208 

 
 Magyar Neurológiai Társaság, a Magyar Idegsebészeti Társaság, a Ma-

gyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság, a Magyar Gyermekneurológiai 

Társaság, a Magyar Neuroradiológiai Társaság, a Magyar Epilepszia 

Liga, a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság, a Magyar 

Stroke Társaság és a Magyar Idegtudományi Társaság hivatalos lapja 

 Megjelenés kezdete: 1955 

 A folyóirat célja, hogy közös fórumot biztosítson a központi idegrend-

szer megismerését elősegítő tudományos és klinikai információknak. 

 Nem speciálisan pszichológiai folyóirat, inkább a pszichiáterek és a 

klinikai pszichológusok érdeklődési körébe tartozik. 

 

Thalassa100 — ISSN: 0865-9362 és Imágó Budapest: ISSN: 2062-

5383 

 
 A Thalassa (1989-2010) c. folyóirat folytatása az Imágó Budapest 

(2011-től). 

 Kiadó: Thalassa Alapítvány, közreadó: Ferenczi Sándor Egyesület 

 Nehezen sorolható be a különböző szakterületek közé a folyóirat, 

alapvetően a pszichoanalízissel kapcsolatos ismereteket dolgozza fel, 

annak irodalom-, történet-, társadalomtudományi, illetve etikai, eszté-

tikai és filozófiai megközelítésével foglalkozik. 

 Célja a pszichoanalízis minél szélesebb körű és komplexitású vizs-

gálata. 

 

Pszichológia: az MTA Pszichológiai Intézetének folyóirata101 — 

ISSN: 0230-0508, eISSN: 2060-2782 

 
 A folyóirat 1981 és 2014 között jelent meg. Jelenleg határozatlan ide-

ig szünetel a megjelenése. 

 A pszichológia kurrens elméleti vizsgálódásával foglalkozik, de em-

pirikus adatokon alapuló tanulmányok is találhatók benne.  

 

 

 

                                                           
 99 http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati-szemle/ 
100 https://bit.ly/3lCmR45 | http://imagobudapest.hu/lapszamok.html 
101 https://akademiai.com/loi/1086 
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Erdélyi Pszichológiai Szemle102 — ISSN: 1454-797X, eISSN: 2286-

1386 

 
 Határon túli folyóirat, ami a magyarországi kutatók számára fontos 

megjelenési hely. 

 Megjelenés kezdete: 2000 

 Kiadó: Pro Studium et Practicum Psychologiae Egyesület 

 Kezdetben magyar, ma már angol nyelvű cikkekkel jelenik meg. 

 Alapvetően pszichológiai kutatásoknak ad teret, de leginkább a 

gyógypedagógiához és a neveléstudományhoz kapcsolódó vetületeit 

érinti. (pl. hátrányos helyzetű tanulók oktatása csoportmunkában, fej-

lődési rendellenességgel élők oktatása)  

 

Gyógypedagógiai Szemle103 — ISSN: 0133-1108 

 
 Megjelenés kezdete: 1973 

 Kiadó: Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 

 A gyógypedagógia körébe eső témákkal foglalkozik, ezen keresztül 

kapcsolódik egyes pszichológiai témákhoz is. 

 

Mindennapi Pszichológia104 — ISSN: 2060-2626 

 
 Megjelenés kezdete: 2009 

 Kiadó: Media Connection 

 Nem tudományos folyóirat, inkább ismeretterjesztő vagy közérdekű 

jellegű. 

 A folyóirat célja, hogy közérthető formában tegyen közzé ismerete-

ket a pszichológia olyan témáiról, melyek széles olvasóközönséget 

megmozgatnak. 

 Népszerű témái: a családi konfliktuskezelés, párkapcsolat, fejlődéslé-

lektan, alvás és stressz problémák. 

 

 7.2. Válogatott lista a külföldi kiadású folyóiratokból 

 
 Annual Review of Psychology — ISSN: 0066-4308, eISSN: 1545-

2085 https://bit.ly/3vPlW4S 

 Psychological Bulletin — ISSN: 0033-2909, eISSN: 1939-1455 

https://bit.ly/2OXWk5j 

 Trends in Cognitive Sciences — ISSN: 1364-6613, eISSN: 1879-

307X https://bit.ly/3c6qXyk 

                                                           
102 http://epsz.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/index.php 
103 https://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102 
104 http://mipszi.hu/ 
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 Personality and Social Psychology Review — ISSN: 1088-8683, 

eISSN: 1532-7957 https://bit.ly/3r64NjZ 

 Personnel Psychology — ISSN: 0031-5826, eISSN: 1744-6570 

https://bit.ly/3cV9V5j 

 Leadership Quarterly — ISSN: 1048-9843 http://bit.ly/3r9JoXb 

 Journal of Occupational and Organizational Psychology — 

ISSN: 0963-1798, eISSN: 2044-8325 https://bit.ly/2NC39sG 

 Work and Stress — ISSN: 0267-8373, eISSN: 1464-5335 

https://bit.ly/3c7tsR6 

 Health Psychology Review — ISSN: 1743-7199, eISSN: 1743-7202 

https://bit.ly/3tG1Rwb 

 Psychotherapy and Psychosomatics — ISSN: 0033-3190, eISSN: 

1423-0348 http://bit.ly/394iYjn 

 Personality Disorders — Theory, Research, and Treatment — 

ISSN: 1949-2715, eISSN: 1949-2723 https://bit.ly/2OWPJrZ 

 Child Development — ISSN: 0009-3920, eISSN: 1467-8624 

https://bit.ly/2P9zCXM 

 Educational Psychologist — ISSN: 0046-1520, eISSN: 1532-6985 

https://bit.ly/3c7gbYL 

 European Child and Adolescent Psychiatry — ISSN: 1018-8827, 

eISSN: 1435-165X http://bit.ly/3lBjkmE 

 Behavior Research Methods — ISSN: 1554-351X, eISSN: 1554-

3528 http://bit.ly/3s8RAZ6 

 Political Psychology — ISSN: 0162-895X, eISSN: 1467-9221 

https://bit.ly/2P8Foc9 

 Media Psychology — ISSN: 1521-3269, eISSN: 1532-785X 

https://bit.ly/2OWQ8uv 

 Child Indicators Research — ISSN: 1874-897X, eISSN: 1874-

8988 http://bit.ly/3r6KGSR 

 Current Issues in Personality Psychology — ISSN: 2353-4192, 

eISSN: 2353-561X http://bit.ly/316A7EC 

 Personal Construct Theory & Practice — eISSN: 1613-5091 

http://bit.ly/3lDt5Ru 

 E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS — eISSN: 1802-8853 

http://bit.ly/2QrLrJz 

 Revista E-Psi — eISSN: 2182-7591 http://bit.ly/3lzYeVC 

 Cognitive Remediation Journal — ISSN: 1805-7225 

http://bit.ly/3tB6Z4C 

 Journal of Forensic Practice — ISSN: 2050-8794, eISSN: 2050-

8808 http://bit.ly/3vNY4i3 

 Romanian Journal of Applied Psychology — ISSN: 2392-8441, 

eISSN: 2392-845X http://bit.ly/3f5hPvI 

 Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología — 

ISSN: 2027-1786, eISSN: 2500-6517 http://bit.ly/3cSyJuR 

 Suicide and Life-Threatening Behaviour — ISSN: 0363-0234, 

eISSN: 1943-278X https://bit.ly/3cPcAO2 
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 Journal of Marriage and Family — ISSN: 0022-2445, eISSN: 

1741-3737 https://bit.ly/3sl8ynj 

 Behavior Genetics — ISSN: 0001-8244, eISSN: 1573-3297 

http://bit.ly/392xisu 

 Journal of Behavioral Decision Making — ISSN: 0894-3257, 

eISSN: 1099-0771 https://bit.ly/3vN9G51 

 Kolner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie — ISSN: 

0023-2653, eISSN: 1861-891X http://bit.ly/3s7OQLn 

 Kindheit und Entwicklung: Zeitschrift für Klinische 

Kinderpsychologie — ISSN: 0942-5403, eISSN: 2190-6246 

http://bit.ly/2PhVvUH 

 Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie — ISSN: 

0932-4089, eISSN: 2190-6270 http://bit.ly/3lzSAD7 

 Psychologie in Erziehung und Unterricht — ISSN: 0342-183X 

http://bit.ly/3s7IXOx 

 Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik — ISSN: 0017-

4947, eISSN: 2196-7989 http://bit.ly/38ZL0wA 

 Forum der Psychoanalyse — ISSN: 0178-7667, eISSN: 1437-0751 

http://bit.ly/3lyi5ok 

 Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte 

Organisationspsychologie (GIO) — ISSN: 2366-6145, eISSN: 

2366-6218 http://bit.ly/392yxrE 

 Revue Europeenne de Psychologie Appliquee — ISSN: 1162-

9088, eISSN: 1878-3457 http://bit.ly/3c6Myqn 

 La Psychiatrie de l’Enfant — ISSN: 0079-726X, eISSN: 2102-

5320 https://bit.ly/2PhLTJy 

 Revue Francaise de Psychanalyse — ISSN: 0035-2942, eISSN: 

2105-2964 https://bit.ly/2OMCLNy 

 Enfances et Psy — ISSN: 1286-5559, eISSN:1776-2820 

https://bit.ly/3r1YFJy 

 Enfances, Familles, Generations — eISSN: 1708-6310 

https://bit.ly/3f2QlXQ 

 Etudes sur la Mort — ISSN: 1286-5702, eISSN: 1961-8654 

https://bit.ly/3vMPFvu 

 Cortex — ISSN: 0010-9452, eISSN: 1973-8102 http://bit.ly/314kUnO 

 

 

 7.3. A PADD bemutatása 

 

A PADD105 egy osztrák-magyar-brit projektmunka keretében készített 

elektronikusan hozzáférhető gyűjtemény. A Projektmunkában résztvevő 

intézmények a Ferenczi Sándor Egyesület, az osztrák Sigmund Freud 

Museum és a brit közreműködő a Wellcome Library. A gyűjtemény té-

                                                           
105 PADD – Psychoanalytic Document Database: http://www.padd.at/ 
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mája a pszichoanalízis története és meghatározó képviselőinek szakmai 

életrajza. A gyűjtemény bemutatásának célja, hogy a pszichoanalízis 

témakörében való tájékozódást elősegítse. A témában való kezdeti kuta-

tásokhoz jó kiindulópontot jelent, hiszen válogatást nyújt a pszichoanalí-

zis elsődleges és másodlagos forrásdokumentumaiból is. 

 Az adatbázis történeti/levéltári jellegű anyagokat tartalmaz, sze-

mélyes és szakmai levelezéseket, kéziratokat, fotókat. Ezek kereshe-

tők az Objekte részben (93. ábra) vagy böngészhetők a Schlagwör-

ter alatt (94. ábra), de az anyag többsége nem digitalizált. 

 

 
93. ábra 

 

 

 
94. ábra 

 

Az adatbázis biográfiákat tartalmazó egységét érdemes jobban átta-

nulmányozni. Itt megtalálhatók a pszichoanalízis egyes neves képvi-

selőinek életrajzai, publikációs listái, a szerzőkről szóló releváns iro-

dalom, ill. hogy a feldolgozásra került gyűjteményben hol említik a 

nevét. (95. ábra) Az egyes életrajzok német nyelvűek. (96. ábra) 

Példaként érdemes Ferenczi Sándor szócikkét áttanulmányozni. 
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95. ábra 

 

 
96. ábra 

 

 7.4. Összefoglalás 

 

Mivel egyetlen tudományterület sem zárható kötött határok közé, 

ezért a pszichológia is, a tudományos tevékenység előrehaladásával 

új fórumokat nyit magának. Így, a hazai és a külföldi szakfolyóiratok-

ra vonatkozó információk is változhatnak, és egyre újabb folyóiratok 
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jelenhetnek majd meg. Ezek tevékenységének nyomon követése min-

den pszichológiával foglalkozó szakember számára fontos. 

 Továbbá, azt is fontos kiemelni, hogy a hazai pszichológiai fo-

lyóiratok kínálata nem reprezentatív, nem tudja lefedni a pszichológia 

számos részterületét, illetve azokat a kapcsolódási pontokat melyek 

az orvostudományokhoz fűzik. 

 A külföldi folyóiratlista egy bevezető áttekintést nyújt a színvona-

las pszichológiai folyóiratokról, amelyekben érdemes a tanulmányaik 

folytatása során alaposabban elmélyedni, és a listát tovább bővíteni. 

 Jelen tananyagban nem vállalkoztam a hagyományos információ-

források (az alapvető pszichológiai szakirodalom, a felsőoktatásban 

használt oktatási segédanyagok és tankönyvek) bemutatására, hiszen 

azokat a kurzusok során önállóan is megismerik majd. Ezen kívül, ki-

maradt a speciális és előfizetéses pszichológiai adatbázisok (PsycIN-

FO, PsycArticles) használatának bemutatása. A pszichológia ugyanak-

kor olyan terület, mely interdiszciplinaritása miatt nagyon jól kereshető 

az olyan általános adatbázisokban is mint a Scopus, Web of Science, 

Science Direct, SpringerLink (ez utóbbi három adatbázis bemutatását 

lásd Bedő Márta: „Keresés multidiszciplináris adatbázisokban” című 

tananyagában!), vagy az előző leckében bemutatásra került multidisz-

ciplináris jellegű adatbázisokban (CEEOL, ProQuest, JStor). 

 

 

8. A tananyagot záró feladat 

 

A kurzus során elsajátított ismereteit felhasználva, végezzen el egy 

szakirodalmi keresést!  
 

1. Válasszon egy témát! 

2. Válassza ki, hogy mely adatbázisban szeretné a keresést lefolytatni! 

3. Határozza meg a választott témát legalább 3-4 tárgyszó segítségével! 

4. Képernyőképekkel és rövid szöveges leírással mutassa be a keresés 

folyamatát és találatait! 

 
 

 1. Jelölje meg, hogy mely témát választja az alábbiak közül: 
 

 szabadon választható szaktárgy tanításának módszertana (matematika, 

nyelvtan, zene, irodalom, történelem, rajz, földrajz, idegen nyelv, 

egyéb: (ide szöveg beírására alkalmas mező kellene)) 

 Ausztrália felfedezése 

 személyiségfejlődés kisgyermekkorban 

 Magyarország olvasásszociológiai jellemzői 
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 Shakespeare költészete 

 szabadon választott téma: (ide szöveg beírására alkalmas mező kellene) 
 

 2. Válasszon az adatbázisok közül! Olyan adatbázist válasszon, 

  melyben az Ön által keresett téma megtalálható. 

  Ehhez segítséget nyújt az alábbi táblázat. 
 

 Multidiszciplináris adatbázisok Társadalom-és humántudományi adatbázisok 

 *Science 

Direct 

*Web of 

Science 
*Springer 

Link 
Pro 

Quest 
JStor CEEOL Arcanum 

EBSCO 

ERIC 

Pedagógiai 

Adatbázis 

(PAD) 

Project 

Muse 
Szocio 

Web 

Pszichológia X  X  X X        

Nevelés-

tudomány 
X  X   X X X   X X X  

Történelem X  X  X  X X X X   X   

Irodalom-

tudomány 
X  X  X  X X X X   X  

Szociológia X  X  X  X X X X    X 

 

* A csillag jelzéssel ellátott adatbázisok bemutatását lásd 

 Bedő Márta: „Keresés multidiszciplináris adatbázisokban” című tananyagában! 
 

 3. Írja le, hogy a választott témát milyen tárgyszavakkal 

  fogja megkeresni. 
 

 A tárgyszavak megválasztásához vegye figyelembe azt, hogy az 

Arcanum, a PAD és a SzocioWeb adatbázisokban magyar nyelvű 

tárgyszavakat kell alkalmazni, a többiben az angol nyelvű tárgysza-

vak alkalmazása a célszerű. 

 A tárgyszavak megválasztásához segítséget találhat a keresési foga-

lomtárban. 

 Az egyes témákhoz legalább 3-4 tárgyszót határozzon meg! 
 

 4.  Képernyőképek és rövid, szöveges leírás segítségével mutassa be, 

  hogy hogyan keresett. Az alábbi szempontokat vegye figyelembe 
 

 Boole-operátorok alkalmazása 

 Milyen találati halmazt ért el mennyiségileg. 

 Keresés szűkítése vagy bővítése. 

 Ahol a keresési felület alkalmas rá, használjon dátum, nyelv és do-

kumentumtípus szerinti szűkítéseket is! 

 Válasszon ki két találatot, melyről úgy gondolja, hogy a téma kutatá-

sához feltétlenül el kell olvasnia! 


