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Oulun yliopistossa käytössä olevia
viite- ja kokotekstitietokantoja
Ks. tarkemmin kirjaston sivuilta Tiedonhaun tieteenalaoppaat > historia:
http://libguides.oulu.fi/content.php?pid=331885&sid=2714785
Tietokantojen oppaat auttavat käyttäjää:
http://libguides.oulu.fi/content.php?pid=343468


viitetietokanta = tietokanta artikkeleista, usein mukana abstrakti eli tiivistelmä
bibliografisten tietojen lisäksi



kokotekstitietokanta = tietokanta digitoiduista artikkeleista, jotka voi lukea koneelta,
tallentaa tai tulostaa.

SUOMALAISIA
ARTO - kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta
Viitteitä eri alojen suomalaisista aikakauslehtiartikkeleista 1990-luvun alusta
lähtien, osittain myös vanhempia viitteitä.
ARTO sisältää myös kokotekstiaineistoa.
Kuvaus: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea/arto.html

ALEKSI – hakupalvelu kotimaisten lehtien sisältöihin
Runsaasti sanoma- ja aikakauslehtiä, joista osa verkossa kokonaan.

ELEKTRA - kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita
Yli 28 000 artikkelia. Mm. Historiallinen Aikakauskirja…

ULKOMAISIA
Ebrary
E-kirjakokoelma eri tieteenaloilta. Ebraryn käyttö vaatii Ebrary Reader lukuohjelman asentamisen omalle koneelle. Ebrary on käytettävissä myös
etäkäytön kautta, lukuohjelma on parasta asentaa omalle koneelle yllä olevasta
linkistä ennen etäkäyttöön kirjautumista.
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Ebraryn kirjat on luetteloitu OULA-tietokantaan. OULAn linkit toimivat vasta, kun
omalle laitteelle on asennettu Ebrary Reader -lukuohjelma. Jos Oulan linkistä
klikataan ennen kuin lukuohjelma on asennettu, tietokanta kyllä avautuu, mutta
kokotekstialue jää tyhjäksi. Siloin lukuohjelman voi hakea klikkaamalla vasemmalla
olevasta palkista firman nimeä ebrary, jonka kotisivulta klikataan kohtaa "get
ebrary reader".

Academic Search Premier (EBSCO)
Tuhansia elektronisia lehtiä, joista iso osa kokotekstilehtinä. Tiedonhaku
artikkelitasolla. Monitieteinen, aihealueina mm. taloustieteet, kasvatustieteet,
yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet ja tekniikka.

DOAJ Directory of Open Access Journals
Hakemisto verkossa vapaasti saatavilla olevista tieteellisistä aikakauslehdistä.
Kokotekstejä artikkelihaulla.

JSTOR Arts & Sciences I & III Collection
Elektronisten lehtien arkistotietokanta, jossa lehdet kokoteksteinä niiden
ilmestymisen alusta lähivuosiin. Uusin numero tietokannassa on vähintään vuoden
nykyhetkeä vanhempi.
Aihealueita humanistiset tieteet (mm. historia, kirjallisuudentutkimus, filosofia),
yhteiskuntatieteet, ekologia, taloustieteet, matematiikka ja tilastotiede.
Kokotekstiartikkeleita useilta tieteenaloilta.

Science Direct (Elsevier)
1200 tieteellistä lehteä. Aihealueita luonnontiede, lääketiede, tekniikka,
taloustieteet, yhteiskuntatieteet, psykologia, kielitieteet ja historia. Kokotekstien
käyttöoikeus vuodesta 1995 lähtien.

Wiley Online Library / Blackwell
Tieteellisiä lehtiä ja kirjoja eri aloilta kokoteksteinä.

Historical Abstracts
Historical Abstracts sisältää artikkeliviitteitä tiivistelmineen yli 2000 historian alan
ja lähialojen (yhteiskuntatieteet ja muut humanistiset tieteet) lehdestä sekä lisäksi
n. 3000 viitettä kirjoihin ja väitöskirjojen tiivistelmiin. Ei kokotekstejä.
Yhdysvaltojen ja Kanadan historiaa koskevat viitteet sisältyvät America: History
and Life -tietokantaan.

Google Books
Kirjoja vapaasti verkossa, mutta kaikki eivät ole kokonaisia.
http://books.google.com/

DOAB Directory of Open Access Books
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DOAB sisältää vertaisarvioituja monografioita ja toimitettuja teoksia.
http://www.doabooks.org/

OAPEN Library
OAPEN Library (Open Access Publishing in European Networks) on eurooppalainen
akateemisten, lähinnä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen open access
-kirjojen portaali.
http://www.oapen.org/home

Periodicals Index Online
Tietokannan erityisaloja ovat humanistiset tieteet, kulttuuri, taide ja
yhteiskuntatieteet. PCI sisältää artikkeliviitteitä vuosilta 1665–1995/1996. Se
kattaa tuhansia lehtiä, jotka on julkaistu 40 eri kielellä tai murteella. Varsinaiset
artikkelitekstit on etsittävä muuta reittiä.

Scopus
Monitieteinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta, joka kattaa n. 18 500 tieteellistä
lehteä yli 5 000 kustantajalta. Tietokanta kattaa myös 1 800 open access -lehteä,
250 konferenssijulkaisua, 425 ammattilehteä ja 325 kirjasarjaa. Lisäksi Scopus
hyödyntää internetin tieteellistä sisältöä.

Web of Science
Science Citation Index, Social Sciences Citation Index sekä Arts & Humanities
Index, jne. vuodesta 1986 lähtien. Tietokannoista löytyy mm. siteeraustietoja
(citation index).

Annual Reviews
Useita kokotekstilehtiä, ei tosin historian alalta. Artikkelien hakumahdollisuus
kaikista lehdistä yhtä aikaa tai aihealueittain (Biomedical Sciences, Physical
Sciences, Social Sciences).
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ERITYISALOJEN TIETOKANTOJA
Dyabola
Viitteitä varhaiskristillisen, bysantin, varhaiskeskiajan ja muinaisen Lähi-idän
taidetta ja arkeologiaa käsitteleviin lehtiartikkeleihin ja kirjoihin vuodesta 1956
lähtien. (Esim. antiikin lähteitä löytyy nykyenglanniksi puolestaan Perseus Digital
Librarysta: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/)

America: History and Life
Kirjallisuusviitteitä USA:n ja Kanadan historiaa esihistoriasta nykyaikaan
käsitteleviin lehtiartikkeleihin, kirjoihin ja väitöskirjatiivistelmiin. Viitteitä yli 2000
historian ja sen lähialojen aikakauslehdestä.

HAKUTEOKSIA
Encyclopedia Britannica Online
Britannica Online -tietokanta sisältää enemmän ja luotettavampaa tietoa kuin
Wikipedia. Käytä siis sitä, kun etsit perustietoja.

Henkilöhakuteokset ja –hakemistot
Useita biografiahakuteoksia löytyy Pegasus-kirjastosta. Lisäksi on verkkojulkaisuja.
Ks. tarkemmin: http://libguides.oulu.fi/content.php?pid=331885&sid=2714806
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