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Böngésző kiegészítők
Unpaywall

Az Unpaywall open access cikkeket tartalmazó indexének használatával
böngészés közben legálisan elérhetővé válik 16 millió publikáció teljes
szövege.

Chrome és Firefox böngészőkön működik.

http://unpaywall.org/

Google Scholar gomb

Bármely weboldalról egyszerű hozzáférést biztosít a Google Scholarhoz.
Kijelölve az éppen olvasott oldalon a cikk címét, csak a Scholar gombra
kell kattintani, hogy megkeresse azt.

Chrome és Firefox böngészőkön működik.

https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/google-scholar-button/
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Böngésző kiegészítők
Kopernio

A Google Scholarral és a PubMeddel is együttműködve, az intézmény
előfizetéseiben is keresve egy kattintással biztosít hozzáférést az
elérhető cikkek teljes szövegéhez. Személyes tárhelyet is nyújt, ahol a
cikkek lementhetők.

https://kopernio.com/

Open Access gomb

Ingyenesen, legálisan tudományos cikkek és adatok szerezhetők be
azonnal, vagy igényelhetők meg automatikusan a szerzőtől. Ez
megtehető a honlapról, vagy böngésző bővítmény/API segítségével.

https://openaccessbutton.org/
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Módszerek
Másolat kérése a szerzőtől

Bármikor kérhetünk másolatot közvetlenül a szerzőtől is. Nem biztos,
hogy a leggyorsabb út, de hagyományosan jól működik. Sok kutató
csatlakozott a kutatók közösségi hálózatához a ResearchGatehez és
sokan letölthetővé teszik itt a cikkeiket vagy felajánlják, hogy meg lehet
kérni tőlük. Más közösségi hálók Academia.edu, Humanities Commons.

Könyvtáron keresztüli beszerzés

Habár ez nem ingyenes, ellenben többnyire gyors és gyakran olcsóbb,
mint a kiadótól való beszerzés. A könyvtárak többnyire kedvezményes
árat biztosítanak a dolgozóknak, Phd hallgatóknak és a hallgatóknak.
Érdemes rákérdezni a könyvtárban.
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Lelőhelyadatbázis
COMPASS

A Magyarországon elérhető tudományos elektronikus források
lelőhelyadatbázisa. Ennek segítségével megtalálható, hogy mely hazai
intézmény rendelkezik a keresett folyóirathoz való hozzáféréssel és
célzottan az adott intézményhez lehet fordulni a beszerzés
lehetőségéről. Az Open Access státusz megállapításához az Unpaywallt
használja.

https://compass.mtak.hu
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Adatbázisok
OSF preprints

Az Open Science Framework több mint 2 millió cikk open access preprint
változatához biztosít hozzáférést.

https://osf.io/preprints/

DOAJ

A Directory of Open Access Journals több mint 10 ezer lektorált open access
folyóirat cikkeinek teljes szövegét szolgáltatja.

https://doaj.org/

Science Open

A Science Open több mint 40 millió cikket tartalmaz, melynek nagyobb része
open access.

https://www.scienceopen.com/
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Egyéb lehetőségek
#icanhazpdf

A twitter segítségével kérhetjük meg a közösség tagjait, hogy küldjék el
a szükséges cikket, ha van hozzáférésük. Ehhez írjuk be a #icanhazpdf és
a cikk elérhetőségét együtt. Itt azonban már bizonytalan, hogy legális
forrásból származik-e a megkapott cikk.

https://twitter.com/search?q=%23icanhazpdf

Ha semmilyen más lehetőség nem segít, akkor könnyen kísértésbe
eshetünk, hogy a Sci-Hubot használjuk. Azonban vegyük figyelembe,
hogy a legtöbb országban, így Magyarországon is a Sci-Hub nem
legális, mivel szerzői jog által védett, illetve licenchez kötött tartalmakat
tesz letölthetővé.
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