Új utak a publikálásban
Hírlevél 8. szám
A

használata

A MIDRA kilenc gyűjteménye olyan egységes adatbázist takar, amely lehetővé teszi a bibliográfiai
adatokban és a dokumentumok teljes szövegében történő keresést egyaránt. A kutatást le lehet
szűkíteni egy gyűjteményre is, ilyenkor többféle, csak az adott állományrészre jellemző
keresőszempontból lehet választani. Például konzulensre csak a hallgatói dolgozatok esetében,
doktori iskolára pedig csak a PhD gyűjteményben lehet keresni.
Az anyagok elhelyezéséhez nem szükséges regisztráció, az adatbevitel a http://midra.unimiskolc.hu/ oldalon a Feltöltés menüpontra kattintva indítható. Először azt a gyűjteményt kell
kiválasztani, ahova a publikáció kerül, ezután jelenik meg a kitöltendő űrlap. A bal szélen található
kérdőjelek mögött segítség olvasható az adatok értelmezéséhez.
Pár hasznos tanács:
• A dolgozatokat PDF formátumban töltse fel, a fájl neve ne tartalmazzon ékezetes betűket,
szóközöket!
• A publikáció teljes címét adja meg, ahogyan az a nyomtatott változatban is szerepel! Ne írja
végig nagybetűvel, kövesse a helyesírási szabályokat!
• Ne írja az összes szerzőt egy mezőbe! Az adatok előtt szereplő + jellel üres sorok hívhatók
be. Törekedjen a teljes nevet megadni, vezetéknév utónév sorrendben; a dr., prof. stb.
címeket ne tüntesse fel!
• A tárgyszavak magyar nyelven történő megadása kötelező, de idegen nyelvű publikációk
esetében az angol nyelvű tárgyszavazás is javasolt.
• Forrásdokumentum alatt annak a könyvnek, folyóiratnak az adatait tüntesse fel, amiben
eredetileg megjelent a publikáció.
• A megjegyzésben megadhatja a projekt azonosítószámát, amely támogatta a cikk stb.
megjelenését (pl. TÁMOP, OTKA).
Az űrlap mentése után a rendszer értesíti a könyvtárost új fájl érkezéséről. A dokumentum csak az
adatok ellenőrzését követően lesz a nyilvános felületen is elérhető, a beérkezett publikációk
számától függően 1-2 nap múlva.
Mentés után a feltöltő már nem tudja módosítani az adatokat, ehhez fel kell vennie a
kapcsolatot az adatbázis szerkesztőivel a midra@uni-miskolc.hu címen.

Ha gyakorlati példákkal is szeretné tesztelni az adatbázist, esetleg kérdései merültek fel,

várjuk MIDRA tréningünkre
november 22-én 14 órától
a Könyvtár 1. emeleti TIGÁZ-termébe!
Reméljük, hasznosnak találta most befejeződő cikksorozatunkat. Javaslataival, kérdéseivel keresse a
továbbiakban is az egyetemi könyvtár szakembereit a midra@uni-miskolc.hu email címen!
Korábbi számok: http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/tudomanyos-portal/hirlevelek
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