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Kopernio – egy kattintással a teljes szövegekhez 
Kopernio je rozšírenie inštalované do prehliadača, ktorý poskytuje najlepší dostupný legálny súbor 

PDF na základe predplatného danej knižnice. 

 

 
• Ingyenesen telepíthető és használható. 

 

• “Következő generációs” linkfeloldó, amely a böngészés során keresi a teljes szövegeket. 
 

• Együttműködik a Google Scholarral, Pubmeddel és több mint 20 000 weboldallal. 

Learn More: 
 https://kopernio.com/Library Guides 

Install in Chrome 
 

Firefox Extension 

Milyen forrásokat keres? 
•Előfizetett teljes szövegű 
adatbázisokat 
•Open access forrásokat 
•Repozitóriumokat 
•Adatbázisokat (JSTOR) 
•Pre-print szervereket 
(Arxiv) 
•Google Scholart 

https://kopernio.com/
https://kopernio.com/
https://kopernio.com/library-guides
https://kopernio.com/library-guides
https://chrome.google.com/webstore/detail/kopernio/fjgncogppolhfdpijihbpfmeohpaadpc
kopernio.com/extensions/firefox/kopernio-0.2.51.xpi


Kezdünk 
www.kopernio.com  

 

1. Töltse le az ingyenes Kopernio 

kiegészítőt. 

2. Válassza ki az intézményét avagy a NO 

gombbal nem állít be intézményt. 

3. Hozza létre saját fiókját. 

4. A kiegészítő megjelenik a böngészőben 

5. Ezentúl használhatja a Koperniot a teljes 

szövegek keresésére és elmentésére a 

saját fiókjába.  

http://www.kopernio.com/
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Milyen forrásokban keresi a Kopernio a teljes szövegeket? 
 
 

• Előfizett teljes szövegű 
adatbázisok 

• Open Access tartalom 
• Repozitóiumok (pl. Intézményi 

repozitóriumok) 
• Adatbázisok (pl. JSTOR) 
• Pre-prin szerverek (pl. Arxiv) 
• Google Scholar  
• Ön Kopernio Lockerje 
 

Kopernio arra van beállítva, hogy az 
intézményi teljes szövegű 

adatbázisokat keresse elsősorban. 

Kopernio a megbízható forrásokat 
próbálja keresni az előfizett teljes 
szövegű adatbázisokat beleértve.  
 



Teljes 
szöveg 
megnyitása 



Kopernio 
Locker 

Locker – ide mentődnek el a 
teljes szövegek 

Tárolóhely jelenleg 100 MB 
(40-50 PDF). 

Tárolóhely növelhető pl 
kolléga meghívásával vagy 

DropBox használatával. 
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Amennyiben az intézménye lehetővé teszi a proxy használatát, az intézményen kívül is 
keresni tudja majd a teljes szövegeket az intézménye által előfizetett teljes szövegű 
adatbázisokban. Az első kereséskor az intézményen kívül a Kopernio megkéri az azonosító és 
jelszó megadására. 
 

Hogyan jutok a teljes szöveghez a intézményen kívül? 



Kopernio – további 20 000 adatbázissal működik 
együtt 



További források 
https://clarivate.savoinspire.com/hungary/ 



További források: 
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform   

http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response 
submitted within this presentation.  
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and 
to any party contracted directly  
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to 
agreeing appropriate terms. 

Köszönöm! 

Tóth Szász Enikő  

eniko.szasz@clarivate.com 

00420 777 075 025 


