
Egyetemi Könyvtár Alapkatalógus  

Ismertető 

 

���Kérjük, hogy minden keresést az ����������	
�������	
ban kezdjen! Az elektronikus katalógusba folyamatosan kerülnek 
be az 1989 előtt beszerzett művek címleírásai. 

���Az 1800. december 31. előtt megjelent dokumentumok különgyűjteményekben találhatók, ezek egy részének jelzete 
változott, ezért ez esetben is ajánlott a keresést az elektronikus katalógusban kezdeni. 

���Az Alapkatalógus (a továbbiakban: Katalógus) szerzői betűrendes katalógus, amely az Egyetemi Könyvtár 1989 előtt 
beszerzett dokumentumainak adatait tartalmazza: 
a.�3 szerzőig a szerző(k) nevének betűrendjében, 
b.�30nál több szerző, vagy szerkesztett mű esetén a dokumentum címénél (itt találhatók meg az antológiák, a 

népmesegyűjtemények, és a jogszabálygyűjtemények is), 
c.�sorozat tagjaként megjelent mű esetében a sorozat címénél is. 

���A betűrendbe sorolás alapja a 26 betűs latin ábécé, amelyet az ö és az ü betűk hozzáadásával egészítettek ki. 
���A Katalógus a besorolásnál nem különbözteti meg a rövid és hosszú magánhangzókat, illetve a diakritikus jeleket. 

Kivételt képez az ö és az ü, amelyek betűrendbe sorolása két különálló magánhagzóként történt: ö= o e, ü= u e. (Tehát 
nem a magyar ábécében elfoglalt helyénél található!) 

���A Katalógus nem kezeli önálló betűként a magyar ábécé kétjegyű mássalhangzóit, azokat, mint két különálló betűt veszi 
a besorolás alapjául, pl. cs = c s, gy = g y, sz= s z, ty = t y stb. (Tehát nem a magyar ábécében elfoglalt helyénél 
található!) 

���Azokat a betűket, amelyek a 26 + 2 betűs ábécétől eltérnek, minden esetben átírták (pl. izlandi Þ = th, német ß = ss, 
dán ø = oe, német ä= ae stb.) 

	��A Katalógus céduláin az alábbi főbb adatok találhatók meg: jelzet, szerző, cím, kiadás, megjelenés helye, megjelenés 
ideje, terjedelem, méret, sorozati cím, különgyűjteményi jelzet, példányra vonatkozó megjegyzés, a mű sorsára 
vonatkozó bejegyzés, tárgyszó.  


��Ha a Katalógus használata során bármilyen problémája, vagy olvasási gondja akad, kérjük, forduljon a könyvtároshoz. 

http://opac.elte.hu/


Használati útmutató 

A https://edit.elte.hu/ulibca/ weboldalon az Egyetemi Könyvtár Alapkatalógusa tekinthető meg. Az alkalmazás a Cooliris 
LiveShare termékének felhasználásával készült. A megtekintéshez szükséges Adobe Flash0t támogató böngésző. A 
gyűjtemény több mint egy millió oldalt tartalmaz, összesen 3441 dobozban, abc sorrendben válogatva. Egy0egy doboz 
átlagosan 300 cédulát tartalmaz, melyeket négy sorba rendezve jeleníti meg a fotófal. 

 

A fotófal jellemzői: 

1.� A dobozok közötti navigációt a bal oldali menüből végezhetjük: először a betűre, majd a kívánt doboz nevére kell 
kattintani, ez nyitja meg a hozzá tartozó fotófalat (1).  

2.� A képek közötti „görgetés” a fotófal két szélén található navigáló gombokkal történhet (2), illetve 
az egérrel is megfoghatjuk a fotófalat és balra, illetve jobbra tudjuk húzni, továbbá az egér 
görgőjével nagyítani/kicsinyíteni lehet a fotófalat. A menü jobb közepén, a görgetősáv és a 
navigálógomb közötti csíkra (ld. jobbra, pirossal jelölve) kattintva a menü eltüntethető, illetve 
újra előhozható. 

3.� A képek megjelenítése oszlopfolytonos, felülről lefelé haladva. Az egyes képekre kattintva azok nagyobb méretűek 
lesznek, és elérhető lesz egy négy gombból álló menü a kép jobb felső sarkában (3): 

a.� Bezárja a képet és visszatér a navigáláshoz 
b.� Megnyitja az eredeti képet új ablakban/fülön, melyet tetszés szerint lehet tovább nagyítani 
c.� Facebook / Twitter közösségi portálokkal a kép megosztása 

4.� Az egyes képek között navigálni a kurzorbillentyűkkel lehet, illetve a (4) –nél található balra/jobbra nyíl 
gombokkal lehet 

5.� A fotófal teljes képernyőn történő megjelenítéséhez az (5)0el jelölt gombot kell megnyomni, vagy a fotófalon jobb 
klikk – Full Screen opciót kell választani. A teljes képernyős módból való kilépni a gomb ismételt kattintásával 
vagy az ESC gomb lenyomásával lehet. 



A színek jelentése:  

 

A képek közötti navigálást elősegítendő, bizonyos képeket színes kerettel láttunk el. Ez a keret kizárólag a kis képeken 
szerepel, a képek kinagyításakor már nem látható. A színkódolás tulajdonképpen a mappaszerkezetet is jelöli; minden 
keretezett kép egy mappa legelső képe, tehát két színes kép között található egy0egy mappa (kivéve sárga, ld. alább). Az 
alábbi képen az M0230as doboz mappaszerkezetének egy részlete látható: 

A pirossal (2) jelölt képek azt mutatják, hogy az a mappa egy, általában összetartozó 
sorozat vagy témakörhöz tartozó katalóguscédulákat gyűjti össze, pl. „Ady Endre 
összes művei”, vagy „Magyarország Állatvilága”. 

A zölddel (1) jelölt képek nem összetartozó, általában két „piros” mappa közötti 
katalóguscédulákat gyűjtő mappa. 

A sárgával (3) jelölt képek a mappaszerkezetben azokat a mappákat jelölik, amelyek egy 
témakörhöz tartoznak, de tovább bonthatók piros és zöld almappákra. Sárgával mindig 
az adott mappa legelső és az utolsó almappájának utolsó képe van keretezve. 

 

 


