Idézések és említések kezelése a 2.2.17 verziótól (szerzői útmutató)

A 2.2.17 verziótól megváltozik az idézések, említések kezelése az MTMT2-ben.
Korábban az említéseket az idézés kapcsolatok többszörös felvitelével lehetett
megvalósítani. Ennek a megoldásnak több hátránya is volt, pl. az idézés kapcsolatokat
megszámolva nem lehetett tudni, hogy az tartalmaz-e említéseket. Továbbá az említések
esetén eltérően lehetett jelölni a függetlenséget, ami nyilvánvalóan hibás, hiszen ez a
tulajdonság a forrás - idéző kapcsolatot jellemzi.
A leglényegesebb változások:
Az idézés kapcsolat egyedi kell legyen, tehát egy idézett és egy idéző közlemény között
ezentúl csak egy kapcsolat létezhet. Amennyiben valaki említéseket kíván rögzíteni, azt az
idézés kapcsolat rekord “Hivatkozás előfordulások” mezőjében való felsorolással teheti meg.
Ugyanitt kell rögzíteni a hivatkozás helyét, pontosító adatait akkor is, ha erre szükség van.
Ennek eldöntése a szerző szakterületétől, illetve az ott használt tudománymetriai értékelési
szempontoktól függ, amit általában az akadémiai osztályok határoznak meg. Így három eset
fordulhat elő:
1. A tudományterület szempontjából irreleváns a hivatkozás pontos helyének megadása.
Ekkor a “Hivatkozás előfordulások” mező adatait nem szükséges kitölteni.
2. A tudományterület vagy a szerző szempontjából fontos, vagy elvárás a hivatkozás pontos
helyének megadása, de irreleváns a hivatkozó közleményben a többszöri előfordulás.
Ezeket a tudományos értékelések sem veszik figyelembe. A többszöri előfordulások
(említések) rögzítése lehetséges, de felesleges egyenként rögzíteni, az semmilyen előnyt
nem jelent, az értékelések nem veszik figyelembe.
3. A tudományterület szempontjából fontos az összes hivatkozás pontos helyének
megadása, így a hivatkozó közleményben szereplő többszöri előfordulások részletes
felsorolása. Jelenleg csak az MTA II. osztály történet és régészet tudomány területe veszi
figyelembe a többszörös hivatkozásokat, tehát csak ezen a területen szükséges az
említések tételes felsorolása. Ebben az esetben az idézés kapcsolatok mellett megjelenik az
említések száma is.
Az új verzió bevezetésével a korábbi említések, azaz többszörös idézés kapcsolatok
automatikusan említésekké lesznek átalakítva a következő metódus szerint:
-

Minden olyan többszörös idézés kapcsolat említésre lesz alakítva, ahol van
megkülönböztetésre alkalmas adat megadva, az az oldalszám, jegyzetszám,
kontextus valamelyike, mely különbözik a többitől.

-

Amennyiben nincs megadva olyan adat, amely alapján a két idézés kapcsolat
megkülönböztetető lenne, vagy a megadott adatok megegyeznek, úgy ezeket
duplumnak tekintjük, s ezekből csak egy említés jön létre.

A fentiek alapján az adatszerkezet átalakítása során hasznos mellékhatásként várhatóan
sok idézés kapcsolat duplum meg fog szűnni.
Amennyiben a közlemény idézés kapcsolatai tartalmaznak említéseket, úgy a részletes
nézetben az idéző statisztika 2 soros lesz az alábbiak szerint:

Elképzelhető, hogy a rekordok frissítése a háttérben lassabban megy végbe, így a 2 soros
idéző megjelenítés nem jelenik meg azonnal. Ezt a szokásos rekord frissítéssel lehet
azonnal kikényszeríteni.
Az új idézések ablak:

Az ablakban látható az új, említések oszlop, illetve az, hogy itt csak akkor szerepel adat, ha
a “Hivatkozás előfordulások” mezőben legalább 2 sorban szerepel adat.
Az ablak alján 2 sorban látható az idézés statisztika, amennyiben van említés

Az idézés kapcsolat szerkesztése, illetve új hivatkozás előfordulások rögzítése
Az alábbi ablakban látható, hogy a hivatkozások részletező adatai (oldalszám, jegyzetszám,
kontextus) átkerültek a “Hivatkozás előfordulások” nevű mezőbe. A nyakatekert elnevezés
azért van, mert ez lehet üres, vagy állhat itt csak egy sor (a hivatkozás helyének pontosító
adataival) vagy lehet több sor is. Ez esetben beszélünk említésekről.

Új említés rögzítése a hivatkozás adatai mező jobb felső sarkában lévő + jellel történik

Avagy a meglévő említések szerkesztése az adott sorra való kattintással

