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A katalógus elérése

 Könyvtárunk a nemzetközileg elismert és népszerű
ALEPH (Automated Library Expandable Program) 
könyvtári szoftvert alkalmazza.

 A katalógusnak önálló internet címe van. 
http://kat.sek.nyme.hu



Kezdőoldal

 Alapértelmezésben az egyszerű keresés űrlap 
jelenik meg.

 Lehetőség van egyszerre több kifejezésre is 
rákeresni, melyeket logikai operátorok (AND, OR, 
NOT) segítségével összekapcsolhatunk.

 A csonkolás jele a kérdőjel. 
 Zárójelek alkalmazásával több műveletet is 

összekapcsolhatunk. 



Böngészés

 Első lépésként meg kell határozni, mely listában 
akarunk keresni, majd néhány karakter megadásával 
közölni kell a rendszerrel, hogy mire akarunk 
rákeresni. 

 A megfelelő szóra kattintva, a hozzá tartozó
dokumentumokat keresi ki a rendszer.



Egyszerű keresés

 Az egyszerű keresőfelületen szűkíthetjük a keresést 
adott mezőre a legördülő lista segítségével.



Összetett keresés

Összetett keresésnél több feltételt is meg adhatunk 
ezzel is szűkítve a találatokat. A találatok számát a 
Rekordok száma  oszlopból tudhatjuk meg.



Szűrés

 A találati listánk tartalmát szűkíthetjük nyelv szerint, 
a dokumentum formátuma, valamint lelőhelye 
szerint, és a megjelenés dátuma alapján.



Találatok megjelenítése 

 Ha tizenötnél több találatunk van, akkor a rendszer 
csak egysoros formátumban rövid listát mutat. 

 A sorszámra kattintva megtekinthető a rekord teljes 
formátuma.



Találatok megjelenítése

 Ha csak kevés 
találatunk van, akkor 
a rendszer 
megjeleníti a teljes 
rekordot.

 Ha az aláhúzott 
mezőkre kattintunk, 
ezekkel a szavakkal 
újabb keresést 
indíthatunk 



Találatok megjelenítése

 A könyvtár részlegének nevére kattintva megtudjuk, 
hogy melyik gyűjteményben van a dokumentum.

 Ha kikölcsönözték a dokumentumot, a lejárat idejét is     
megtudjuk. 

 A példánystátusznál a kölcsönzés időtartamáról 
kapunk információt.

 A dokumentumokat a raktári jelzet alapján találjuk 
meg a polcokon.



Adatbázis választás

 Ha konkrét elképzelésünk van arról, hogy milyen 
dokumentumtípusra van szükségünk, akkor a 
keresést leszűkíthetjük egy adott adatbázisra.

 Az adatbázisok megtekinthetők az alábbi linken: ITT



Adatbázis választás

 A Kurzus modul egy Digitális oktatási gyűjtemény, 
még építés alatt van. 

Gyűjtőkörét a főiskolán oktatott tantárgyak kötelező és 
ajánlott irodalma határozza meg.

 Célja, hogy a hallgató a legfontosabb irodalomhoz 
könnyebben hozzáférjen.

 Keresni lehet tantárgyak és oktatók neve alapján is.
 A kurzus modul használata nem helyettesíti a 

rendszeres tájékozódást a szakirodalomban! 



Bejelentkezés

Vannak olyan szolgáltatások amelyeket csak 
bejelentkezett felhasználók vehetnek 
igénybe.
Olvasójegyem
Kosár
Történet
E-Polc
Saját e-Polc



Olvasójegyem

Ha Ön azonosította magát (Bejelentkezés 
vagy Olvasó), akkor megnézheti az Önnél 
kölcsön lévő címeket, az előjegyzéseit, 
másolatkéréseit és készpénz-tartozását. 



Kosár 

 Keresőkérdésre kapott találatlista igényelhet további 
’kézi’ válogatást. 

 Egy vagy több keresés eredményéből kiválasztott 
rekordokat kosárba tehetjük. 

 Ha van nyomtató rendelve a gépünkhöz, akkor 
kinyomtathatjuk a kosár tartalmát.

 A kosárba tett rekordokat elküldhetjük bármilyen E-
mail címre tetszőleges formátumban. 



Előjegyzés

 Ha a megtalált könyvet éppen kikölcsönözték, 
célszerű előjegyzést tenni rá.

 Az előjegyzett könyv kölcsönzési határidejét nem 
lehet meghosszabbítani. A könyv visszaérkezéséről 
a rendszer értesítést küld. (Jelenleg technikai okok 
miatt még nem működik teljes mértékben. Az 
előjegyzést a könyvtárostól kell kérni.) 



Súgó

 A legfontosabb 
tudnivalókat 
használat közben is 
megnézhetjük a súgó
menüponttal.


