
KATALÓGUSHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

A Könyvtár jelenlegi állományának megtekintése két katalógusban lehetséges: 

1. Az online internetes katalógus a Semmelweis Egyetem könyvtárainak állományában keres, így az 

Egészségtudományi Kar Könyvtár gyűjteményében is. 

2. A Régi könyvek katalógusa 1997 előtti dokumentumokat tartalmaz.  A Ctrl és F billentyűk megnyomásával 

előhozható keresőmezőben lehet szerzőre, címre, leltárszámra keresni. 

 

KATALÓGUSOK HASZNÁLATA 

Az online internetes  katalógus (OPAC) modulban az olvasó igényeinek, ismereteinek megfelelő bonyolultságú 

kereséstípusok között választhat, amelyek az egyszerű kereséstől/böngészéstől a több szempontú, különféle 

szűrési feltételeket is tartalmazó keresésekig terjedhetnek.  

Kilistázhatjuk az egy szerző, tárgyszó vagy más besorolási tételhez tartozó bibliográfiai rekordokat is, illetve a 

hozzákapcsolt példányok adatait is.  

A keresőfelület több nyelven használható, a nyelvi kódra kattintva kiválasztható, milyen nyelven szeretné 

használni az oldalt a felhasználó. 

1. Keresés 

Kereséskor a kis- és nagybetű egyenértékű, ugyanúgy, ahogy a hosszú és rövid ékezetek is. A névelőket, 

kötőszavakat kereséskor a program nem veszi figyelembe.  

A Szerző mezőn kívül alapból még a 'Tárgyszó' mezőnél, amint elkezdjük gépelni a kereső szót, a kereső 

automatikusan felajánl több lehetséges kifejezést, amiből választhatunk. 

1.1. Egyszerű keresés 

Egy mezőbe írható a keresendő szó/kifejezés. A lenyíló panelből lehetőségünk van kiválasztani, hogy 

melyik keresési érték szerint keressen az adatbázisban a kereső.  

 

1.2. Összetett keresés 

Az összetett keresőben alapból 3 keresési mező található, a kereső mezők alatt az 'Új mező hozzáadása' 

gombbal van lehetőségünk még több sor hozzáadására. 

Itt több mint 20 szempont közül választhatunk a lenyíló ablakból (pl. kiadó neve, nyelv, sorozatcím, 

tárgyszó stb.) 

 A kereső mezők alatt 3 gomb található, aminek segítségével több kereső érték között logikai kapcsolatot 

adhatunk meg. (Boole operátorok: és, vagy, nem) 



 

 Keresés szűkítése 

A keresés tovább szűkíthető, ha a kereső mezők melletti panelen további beállításokat végzünk. 

Lehetőség van szűkítésre a következő mezők segítségével: Megjelenés éve, Kiadás helye, Nyelv. 

A találati oldalon megtekinthetjük az egyes rekordokhoz tartozó példányadatokat. Az állandó lelőhely, 

raktári jelzet, besorolás és státusz mezők adnak pontos információt az adott példányra vonatkozólag. 

 

 

A találati listában található tételeket további feldolgozásra (letöltés, további szűkítés) egy külön találati 

halmazba lehet gyűjteni (Kosár funkció). 

A 'Bejelentkezés' ikonra  kattintva további funkciók érhetők el: pl. hosszabbítás, kölcsönzött 

könyvek megtekintése. 

 


