
KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az ALEPH integrált könyvtári rendszer (OPAC) keres /böngész  felülete lehet vé
teszi a könyvtár dokumentumainak több szempontú visszakeresését, és lehet séget
ad a beiratkozott olvasóknak különböz  m veletek elvégzésére.

Mi az OPAC?
Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan
számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában
ingyen hozzáférhet  a számítógépes hálózaton. Az OPAC nagy el nye, hogy térben
és id ben korlátlanul használható, ugyanahhoz az adathoz, információhoz
egyidej leg többen hozzáférhetnek.

Elérhet ség
A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtár katalógusa elérhet  a
következ  címen: http://hat.bdtf.hu

Ez a felület teszi lehet vé a könyvtár dokumentumainak több szempontú
visszakeresését.

http://hat.bdtf.hu


A képerny  két részre osztható, a fels  részen a menüsor, alatta pedig a f  terület
látható, ami a keresésre, megjelenítésre szolgál.

Az Adatbázis menüpontra kattintva kiválasztható, hogy mely adatbázisunkban
szeretne keresni/böngészni. Az egyesített katalógus az alapértelmezett.

Keres felület

Menüsor



A sikeres váltást úgy ellen rizheti, hogy a menüsor felett olvashatja az aktuális
részadatbázis megnevezését.

A dokumentumok keresésére kétféle módot lehet alkalmazni:
- keresés: konkrét keresési m velet, megadott kulcsszavak segítségével (pl.: szerz ,
cím, tárgyszó, stb.), melynek eredménye egy találati halmaz.
- böngészés: az adatok bet rendes jegyzékében (indexében) való tallózás, amely
egy listaszer  találatsort eredményez.

Mind a keresésnél, mind a böngészésnél egy legördül  lista segítségével lehet a
keresési feltételeket beállítani.

Legördül  lista

Böngészés Keresés



A „Pszichológia” cím  könyveket keresve a Böngészésnél a következ  bet rendes
listát kapjuk:

Ugyanezt a keres kérdést alkalmazva a Keresésnél a következ  találati halmazt
kapjuk:



Ha a keresésnél túl sok találatot kaptunk, sz kítésre, sz résre is van lehet ség:

Ha több találatot kapunk, kijelölhetjük a minket érdekl  tételeket, majd csak ezeket
nézzük meg részleteiben:

Sz kítési lehet ség:
- nyelv
- év
- formátum
- elhelyezés

1. Kijelölés: pipák
elhelyezésével

2. Választottak megtekintése



Az el bb kijelölt három tételnél a következ  képerny t láthatjuk:

A KözpKvt-ra kattintva megtudhatjuk az adott dokumentum példányainak adatait:
- hány példány van bel le,
- van-e kölcsönözhet  példány,

- ha igen, a polcon van-e,
- ha nincsen, mikor jár le a kölcsönzése?

Példányadat információ:
lel hely, raktári jelzet

A dokumentum leírása:
szerz , cím, kiadási
adatok, terjedelem,
tárgyszó

Lejárat
Kölcsönözhet -e
a dokumentum



A keresés során a használónak lehet sége nyílik arra, hogy a számára fontos
találatokat egy saját ideiglenes tároló helyre elmentse, ezt a helyet Kosárnak
nevezzük. Az t érdekl  tételeket kijelöli, majd a Kosárba teszi funkcióval belehelyezi
a kosarába. Annak tartalma a rendszerb l történ  kilépéskor automatikusan törl dik.

A Kosár tartalmát a menüsorból elérheti:

A Kosárból a rekordokat:
• mentheti a PC-re;
• elküldheti elektronikusan egy megadott címre.

Mindezeket a Meg riz/Elküld gomb megnyomásával teheti meg.



A két mentési mód között az a különbség, hogy e-mailben való elküldéskor az e-mail
cím kitöltési kötelez , míg a másik esetben üresen kell hagyni. A név, a téma és a
szöveg mez k kitöltése nem kötelez , de hasznosak lehetnek.
A rekordok mentését a Mehet gombbal hagyhatja jóvá.

Egyéb hasznos tudnivaló:
A rendszer nem tesz különbséget a kis- és a nagybet k használata között.
A keres kérdésekben alkalmazhatók a Boole-operátorok (és, vagy, nem) logikai
kapcsolatok kifejezésére.

E-mail küldése esetén
kötelez  kitölteni


