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Hogyan használjuk
az Országos
Dokumentum-ellátási
Rendszer
Lelõhely-adatbázisát?*
V. Elektronikus dokumentumok
az ODR-ben
Az ODR lelõhely-adatbázisa tartalmaz olyan
elektronikus dokumentumokról szóló leírásokat, amelyek technikailag közvetlenül elérhetõek az interneten annak a web-böngészõnek a
segítségével, amelyet éppen a lelõhely-adatbázis keresésére használunk. Ezek a leírások a

2

hozzájuk kapcsolódó aláhúzott URL-rõl (szabványos internetcím) ismerhetõek fel, amelyre
kattintva a forrás közvetlenül elérhetõ.
A megtalálható ilyen jellegû dokumentumoknak három csoportját különíthetjük el:
1. Olyan szabad hozzáférésû dokumentumok, amelyeket az ODR-adatbázis használója
bárhonnan maga is közvetlenül elérhet.
2. Hagyományos dokumentumokhoz kötõdõ járulékos jellegû információk (pl. folyóirat
tartalomjegyzéke).
3. Elõfizetéshez kötött dokumentumok,
amelyek csak az elõfizetõ intézmény gépein
használhatók, de belõlük hagyományos papír
formátumú könyvtárközi kölcsönzési kéréseket
kérhet az ODR használó.
(1)
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1. Szabad hozzáférésû dokumentumok
A túloldalon látható szabad hozzáférésû dokumentum felismerhetõ a hozzá csatlakozó
URL-bõl, amelyhez semmilyen korlátozó megjegyzés nem fûzõdik. Ez a dokumentum minden felhasználó számára megnyitható közvetlenül az URL-re kattintva. Az ilyen dokumentumok hosszú formátumában található lelõhelyjelzése: Internet.
2. Kiegészítõ jellegû információk
A kiegészítõ jellegû információk URL-jéhez
(2) már a dokumentum tartalmára vonatkozó
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rövid megjegyzések is tartoznak. Ezek is egy
kattintással közvetlenül elérhetõek.
3. Elõfizetéshez kötõdõ hozzáférésû dokumentumok
Az URL mellett ezekben az esetekben mindig szerepel az elõfizetõ intézmény neve (2) és
a hosszú kijelzésben megjelenõ lelõhely is utal
az elõfizetõre (3). Az intézményi lelõhely mellett a könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezését lehetõvé tevõ ikon is szerepel, melynek segítségével a szokásos módon könyvtárközi
kölcsönzést indíthatunk.
(2)
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(3)

Az URL-t ezekben az esetekben is érdemes
kipróbálni, mert elõfordul, hogy ha a teljes
szövegig nem is juthat el az elõfizetéssel nem

rendelkezõ felhasználó, de a tartalomjegyzéket, esetleg tartalmi összefoglalókat megnézheti. (Koltay Klára)

* Kérjük, másolják le ezeket az oldalakat,
és adják át
azoknak a könyvtáraknak, amelyekbe nem jut el
a Könyvtári Levelezõ/lap. Köszönjük.
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