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A MATARKA adatbázis
A MATARKA (www.matarka.hu) hazai illetve magyar nyelvterületen kiadott magyar és néhány idegen nyelven
megjelenő szakfolyóiratok (közel 1500 cím) tartalomjegyzékeit feldolgozó adatbázis. Amennyiben a feldolgozott
folyóirat rendelkezik honlappal ahol a teljes dokumentum szabadon elérhető, abban az esetben a teljes
szöveghez történő hozzáférés is biztosított. Keresésre a cím és a szerző neve, illetve kulcsszavak alapján van
lehetőség. A MATARKA felületről elérhető az EHM
szolgáltatás, a hazai három folyóirat adatbázis
(HUMANUS, MATARKA és EPA) keresője is (http://ehm.ek.szte.hu/ehm).

Keresés az adatbázisban
A

gombra kattintva lehetőség van Egyszerű (Gyors keresés) és Részletes keresésre is.

Egyszerű keresés
Az Egyszerű keresésre a

keresőmezőben adható meg a keresett szerző neve

vagy a teljes cím vagy annak részlete is.

A keresési feltételek szűkítésére is van mód,
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a feltételek megadását követően, a
feltételeknek megfelelő találatokat.

gombra kattintva a rendszer listázza a beállított
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Részletes keresés
A Részletes keresésre a

feliratra kattintva van lehetőség.

A feltételek megadását követően a keresés a
eredményére vonatkozó információ

gombra kattintva indítható. A keresés

valamint találat esetén a közlemények adatait tartalmazó lista is megjelenik a felületen.
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Folyóiratok keresése
Az adatbázis által feldolgozott folyóiratok adatai is kereshetők, a felső menüsor
gombjára kattintva.
Lehetőség van a folyóiratok címében (teljes cím vagy cím részlete) történő keresésre

A feldolgozott címek betűrendben történő keresésére,
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valamint a folyóiratok szakterületek szerinti keresésére is.

A keresés eredményeként megjelenő listában található címekre kattintva, az adatbázis által
feldolgozott teljes állományra vonatkozó adatok láthatók.
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Keresés indexben
A felső menüsor
gombjára kattintva lehetőség van kulcsszavak alapján történő keresésre
is. A keresőmezőben megadható szerző vagy cím vagy annak egy szava vagy részlete is. A keresési
feltételek a megjelenés évére vagy egy időszakra tovább szűkíthetők. A keresés a
kattintással indítható.

A találati listában szereplő kifejezésre kattintva a közlemények adatai tekinthetők meg
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gombra

Keresési listák kezelése
A keresési listák tételei egyedileg illetve csoportosan is kijelölhetők. Az egyedi jelölésre a tétel előtti
jelölő ablakocska szolgál.

A teljes lista tartalma a
segítségével törölhetők.

A kijelölt rekordok a

gombra kattintva jelölhető, illetve a jelölések a

gomb

gombra kattintva listába menthetők.

Keresési listák exportja MTMT importáláshoz
A keresési eredmények válogatott rekordjait tartalmazó lista a
meg.
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gombra kattintva jeleníthető

A lista kijelölt elemeinek exportálása az Exportálás RIS (Zotero) menüpontjának kijelölésével majd az
gombra kattintva indítható.

a mentett adatok (RIS formátumú fájl) a saját gépen találhatók.
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Közlemények adatainak importálása MTMT adatbázisba
Közlemény adattípus kiválasztását követően az új forrásközlemények adatai, a felső menüsor
(Importálás fájlból (PubMed XML, Ris,…) menüpontját választva importálhatók.

A feliratra kattintva tallózható a közlemények adatait tartalmazó és korábban elmentett RIS
kiterjesztésű fájl.

Import űrlap és beállítások
A megjelenő import űrlap beállításai

a nagyító
saját gépen kereshető a MATARKA adatbázisból elmentett fájl.
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ikonra kattintva a

A fájl tallózását követően
automatikusan
hozzárendeli

a

megfelelő

a rendszer
formátumot.

Besorolás, Jelleg, Nyelv: a MATARKA export fájl nem tartalmaz nyelvi, jellegre illetve besorolásra
vonatkozó információt, ezért előre beállíthatók az erre vonatkozó értékek (pl. Szakcikk / Tudományos
/ magyar), így az importált rekordban már szerepelni fognak az adatok.
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=> külső azonosítók (SCOPUS, WOS, DOI stb.) alapján a rendszerben
esetlegesen már megtalálható nyilvános közleményt (forrás vagy idéző) keres
=> A duplumkeresés során az adatbázisban talált, nyilvános
rekordok esetében, amennyiben azon nem szerepel az export fájlban elmentett külső azonosító, az
import során a rendszer ezt a rekordot kiegészíti a hiányzó külső azonosítóval vagy azonosítókkal (pl.
DOI, Teljes dokumentum)
Az import beállításokat követően az

gombra kattintva indítható az importálás folyamata

majd
Az importált elemek listába kerülnek, melyet a rendszer automatikusan elnevez

vagy egyedileg is elláthatók lista névvel.
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Az importálás folyamatának megkezdéséről illetve a lista elérhetőségéről üzenet érkezik.

Az import befejezéséről újabb üzenet értesít.

Az üzenetben információ található az importált tételekről, az új tételek, valamint az esetleges
duplumok (az adatbázisban már megtalálható nyilvános rekordok) számáról.
Új rekordok esetében

Az import során talált duplumok esetében (pl.)

Importált forrásközlemények listája
Az importált rekordok az
gombra kattintva, vagy a bal menü
menüpontja alatt, a rendszer által vagy az általunk megadott néven lesznek elérhetők.
Az új rekordokat tartalmazó lista esetében
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A listát megnyitva, az import során listába került új,
esetén a rendszerben már megtalálható, az adatbázisban megtalált

státuszú illetve duplumok
rekordok is láthatók.

Importált forrásközlemények nyilvánossá tétele
Az importált forrásközlemény rekordok esetében még elvégzendő




a szerzői hozzárendelés
szükség esetén a rekord szerkesztése, kiegészítése a még hiányzó adatokkal (pl. besorolás,
oldalszámok stb.).
az
státuszú rekordok nyilvánossá tétele

A szükséges módosítások, kiegészítések is elvégzendők, pl. Jelleg módosítás Tudományos /
Ismeretterjesztő
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Szerzői hozzárendelés

A szerzői hozzárendelés elvégezhető vagy a rekord szerkesztésre történő megnyitásával,

vagy a felső menüsor
menüpontját választva

gombra kattintva a
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Eredetét tekintve „kézi felvitelű”
rekordként kezeli a rendszer. A Matarka külső azonosító
a beolvasás során automatikusan a rekordba került.
A szerzői hozzárendelés, valamint a kiegészítések elvégzését követően a rekord kijelölése után, a felső
státuszválasztó feletti menüsor

opcióját választva, a rekord nyilvánossá tehető.

MATARKA azonosító kezelése
Az MTMT-ben használt külső azonosítók segítségével, a rekordhoz kapcsolt külső azonosítóra kattintva,
az azonosító nevében szereplő forrás (MATARKA) által használt egyedi azonosítóval rendelkező
rekordhoz jutunk. A MATARKA-ból importált rekordok automatikusan tartalmazzák a MATARKA rekord
azonosítóját, külső azonosítóként.
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A MATARKA külső azonosító manuálisan is pótolható, a korábban kézzel rögzített rekordok esetében.
A MATARKA cikkazonosítót a közlemény lekeresését, kijelölését követően
/
sorrendben történő műveletek elvégzése után megjelenő leírás tartalmazza.

/

A külső azonosító kezelésére, rögzítésére szolgáló felületen a
kiemelt részében található karaktersorozatot kell feltüntetni, a külső azonosító neve (Matarka) pedig
listából választható.
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