
Keresés tárgyszó szerint a BDK online katalógusában 

 

 

 

 

 

A Tárgyszó menüpontban a 
különböző témakörökhöz kapcsolódó 
szakirodalom és a szépirodalmi 
műfajok szerint kereshetünk. 

 

Írja be a keresett kifejezést a 
Tárgyszó mezőbe (pl. szociológia). 

A keresőszó elé írt %-jel segítségével 
minden olyan cím megjeleníthető, 
amelynél a tárgyszóban az adott 
kifejezés egy szóösszetétel része (pl. 
családszociológia, ifjúságszociológia 
stb.).  

Tárgyszóként kereshet földrajzi helyre 
is (pl. Bécs, Vas megye stb.). Az egyes 
személyekről szóló műveket viszont a 
Név mező segítségével találhatja 
meg. 

 A keresések korlátozására 
használhatja a megjelenési évszám, 
lelőhely, információhordozó típus, 
információhordozó és nyelv szerinti 
beállításokat. 

A keresések korlátozására szolgáló 
beállítások a továbbiakban a Szűrő 
feliratra kattintva is előhívhatók. 

 

 

A keresési szempontok megadása után a 
Mehet gombra kattintva vagy az Enter 
billentyű lenyomásával indíthatjuk el a 
keresést. 

 



 

 

Az alapértelmezésben megjelenő 
címekre kattintva a művek részletes 
adatait jelenítheti meg. 

 

 

A teljes leírásokban az aláhúzott 
kifejezésekre való kattintással pedig 
további kapcsolódásokra is 
rákereshet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

A jelölőnégyzetre kattintva, az 
alapértelmezés megváltoztatásával 
lehetőség van a tárgyszavak listájának 
megjelenítésére. 

A %-jel segítségével minden olyan 
tárgyszó megjeleníthető, amelyben az 
adott kifejezés szerepel (pl. 
családszociológia, ifjúságszociológia). 

 

 
Ekkor az egyes tárgyszavaknál az 
aláhúzott számra rákattintva a 
kapcsolódó címeket, majd a címre 
kattintva a mű részletes adatait 
hívhatja elő. 

 

 

 

 

Két azonos tárgyszó egyidejű 
megjelenése esetén az egyik 
törzsállományt, a másik helyismereti 
vonatkozású anyagot tartalmaz. 

Ha a tárgyszó mellett 0 számjegy áll 
(és nem utalóról van szó), akkor a 
kapcsolódó címek csak intraneten, 
könyvtárosi segítséggel érhetők el. 

 
A tárgyszavak megjelenő listáján egy 
adott tárgyszóra rákattintva annak 
kapcsolódó fogalmait jelenítheti meg 
(pl. munkaszociológia – tágabb 
fogalom: gazdaságszociológia 

 



 

 

 

Az egyes aláhúzott kifejezésekre 
rákattintva azok további 
tárgyszavakhoz való kapcsolódásait is 
előhívhatja (pl. munkaszociológia – 
tágabb fogalom: gazdaságszociológia, 
szűkebb fogalom:elidegenedés stb.). 

A tárgyszavak listájára való keresésnél 
utalás is megjelenhet (pl. 
kriminálszociológia lásd bűnügyi 
szociológia). Innen is lehetőség nyílik 
a címek megjelenítésére. 



 
 
 

 
Megjegyzés: könyvtárunkban a művek tartalom szerinti feltárása az OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ alapján történik: 

 
http://mek.oszk.hu/00700/00769/html/index.htm 

A menüsorban a Tárgyszó alatti 
Gyakorlott menüpontra kattintva, 
majd a keresőmezőket Tárgyszóra 
átállítva lehetősége nyílik a kettő, 
három vagy négy tárgyszóra való 
egyidejű keresésre. 
 
Így az egyes kifejezésekre való 
keresést különböző szempontok 
szerint  szűkítheti, pontosíthatja (pl. 
matematika - középiskolai tankönyv - 
példatár; középkor - történelmi forrás; 
belpolitika - Magyarország - 1990-es 
évek - publicisztika; ifjúsági irodalom - 
kalandregény; csillagászat  - 
gyermekkönyv; amerikai angol 
irodalom - sci-fi; stb.). 

 

 

http://mek.niif.hu/00700/00769/html/

