A Magyar Országos Levéltár Könyvtára
Online katalógusunk a Levéltár honlapjának stílusában készült. Sok szempontú keresésre ad
lehetőséget. Hetente egyszer frissül az új leírásokkal és a kölcsönzési adatokkal.
A kétpaneles Bodza típusú felület adattartalma megegyezik az online katalógussal.
Formájában tér el: egyidejűleg két panelen jeleníti meg az adatokat.
A hárompaneles egyidejűleg jeleníti meg a keresőkérdést, a találati halmazt és a rekordot.
A Corvina katalógusunk csak belső hálózatból érhető el. Adatai a valós pillanatot tükrözik a
leírt tételekben és a kölcsönzésben is.
Online
Adatai naponta egyszer frissülnek, de az Interneten bárhonnan elérhető.
4 szempont szerint kereshetünk egyszerre. A dokumentum következő adatai alapján
választhatunk a legördülő menüből: teljes szöveg, szerző, cím, megjelenés, megjelenés helye,
kiadás, megjelenés éve, dokumentumtípus, nyelv, tárgyszó, ETO jelzet, ISBN/ISSN, lelőhely
kód, helyrajzi szám és példány státusz. (kép: kat_1.jpg)

Amikor nem pontosan tudjuk a keresőkérdést, %-jellel csonkolhatunk
A találatok a Keresés gombra kattintva vagy enter-t nyomva megjelennek. A kiválasztott
rekord alapértelmezetten címkés formában jelenik meg. (kép: kat_2.jpg)

A kiválasztott műre kattintva megkapjuk a dokumentum leírását, jobb oldalon a
Példányadatok alatt láthatjuk, hogy melyik könyvtárban (Központi- és Fiókkönyvtár), milyen
raktári számon érhető el a keresett dokumentum. (kép: kat_3.jpg)

Corvina katalógus (MOL belső)

Keresés lehet egyszerű, ilyenkor egy adatra keresünk (cím, szerző, tárgyszó, stb.)
Lehet összetett keresést is végezni, ekkor a menüsorból kiválaszthatjuk a számunka
megfelelőt. Az összetett kereséskor három adatra egyszerre kereshetünk (amely tetszés szerint
a legördülő menüsorból választható), valamint kiválaszthatjuk a keresett dokumentum nyelvét

és a típusát is (monográfia, elektronikus dokumentum, stb.). Lehetőség van a találati halmaz
szűkítésére egy dátummal vagy egy időszakkal is. Amikor nem pontosan tudjuk a
keresőkérdést, %-jellel csonkolhatunk.
A találatok a Keres gombra kattintva vagy enter-t nyomva megjelennek. A keresett mű
leírását megkapjuk, ha a mutat gombra kattintunk.

A dokumentum leírása egy felugró ablakban jelenik meg, ahol megtaláljuk a leírást, valamint
a Státusz felirat alatt a dokumentum lelőhelyét (OLKK – Központi Könyvtár, OLFK –
Fiókkönyvtár), a raktári számát (Helyrajzi szám) valamint a státuszát (jelenleg bent van-e a
könyvtárban (védett, kölcsönözhető), vagy kölcsönzés alatt van (lejártat időpontjával).

A katalógusban lehet még böngészni is, amelyet a Főoldalon lehet elérni a Böngészés-ikonra
kattintva. Ezt akkor érdemes használni, ha nem vagyunk biztosak egy szerző nevében, vagy
esetleg csak a családnevét tudjuk.

Lehet még használni tárgyszavakra is. A böngészés esetén nem azonnali találatot kapunk,
hanem egy listát a keresett szerzőkről/tárgyszavakról. Például a „Magyarország történet”
keresőkérdés esetén a következő listát kapjuk:

Itt láthatjuk a keresőkérdésnek megfelelő tárgyszavakat, és innen juthatunk el az konkrét
műhöz/művekhez. Abban az esetben, ha csak egy találat van, akkor a „mutat” gombra
kattintva azonnal megkapjuk a találatot. A tárgyszó böngészést főleg akkor érdemes
használni, ha a tárgyszavak hierarchikusak, tehát az esetünkben: Magyarország—történet—
10. sz.

A Magyar Országos Levéltár digitális könyvtára
Ezen az oldalon a levéltári munkához elengedhetetlenül szükséges könyveket találhatjuk meg,
elektronikus formában. Itt találhatjuk a periodikákat (pl. Levéltári Közlemények, Levéltári
Szemle), sorozatokat (Fond- és állagjegyzékek, Levéltári leltárak, levéltári alapleltárak, A
Magyar Országos Levéltár kiadványait, stb.) és még jó néhány hasznos kiadványt.
Az oldal a http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a101002.htm?v=pdf&a=start linken érhető el.

MOKKA – Magyar Országos Közös Katalógus
A MOKKA felülete megegyezik a MOL könyvtárának a felületével, azonban itt nem csak egy
könyvtár állományában, hanem, jelenleg, harminc könyvtár katalógusában kereshetünk
egyszerre. A MOKKA tagok listája az alábbi linken érhető el:
http://www.mokka.hu/?q=mokkaegyesulet/adatok/nevjegyzekek/tagkonyvtarak
Az oldal a http://webpac.mokka.hu/WebPac/CorvinaWeb linken érhető el.

MOKKA-R – Magyar Országos Közös Katalógus Régi
Nyomtatványok Tagozat
Itt az 1850 előtt megjelent régi magyarországi nyomtatványok találhatók. A katalógus Bodzafelületen használható, de a használata megegyezik a már bemutatott katalógusokéival, tehát
ugyanúgy lehet keresni bennük, ahogy a MOL katalógusaiban.
Az oldal a http://www.eruditio.hu/lectio/mokka-r linken érhető el.

MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető
adatbázisa
Ezen az oldalon nem könyvtárak katalógusaiban kereshetünk, hanem folyóiratok
tartalomjegyzékeiben. Ennél fogva nem ad tájékoztatást arról, hogy az adott folyóirat melyik
könyvtárban található meg, azonban lehetőségünk van magát a keresett tanulmány, cikket
elektronikus formátumban elolvasni, ha erre lehetőség van.
Az oldal a http://matarka.hu linken érhető el.

ODR – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Funkcióját tekintve megegyezik a MOKKA-val, azonban a több könyvtári katalógusban való
keresésen túl itt könyvtárközi kölcsönzést is kezdeményezhetünk. Igaz, hogy ezt csak a
könyvtár segítségével tehetjük meg, és csak abban az esetben, ha a könyvtár ODR tag. A
könyvtárközi kölcsönzésnek természetesen költsége van, amelyet mindig a kérő intézmény

áll. Budapesti kölcsönzés esetén azonban lehetőség van a személyes átvételre is, ilyenkor a
kölcsönzés nem jár semmiféle költséggel.
Az oldal a http://odr.lib.unideb.hu/ linken érhető el.

Europeana
Az Europeana portál lehetővé teszi, hogy az emberek felfedezhessék Európa múzeumi,
könyvtári, levéltári és audiovizuális gyűjteményeit. Itt már nem csak magyar, hanem európai
gyűjteményekben is kereshetünk szövegekre, hanganyagra, képekre, videókra. Az Europeana
rendelkezik magyar nyelvű felülettel is.

Az oldal a http://www.europeana.eu/portal/index.html linken érhető el.

The European Library
Ezen az oldalon, az eddigiektől eltérően, nem katalógusokban kereshetünk, hanem az európai
nemzeti könyvtárakról kaphatunk információt és az ott található linkkel juthatunk el az adott
könyvtár honlapjára.

Az oldal a http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/libraries/map_en.html linken érhető el.

Elektronikus könyvtárak


MEK: 9201 dokumentum – http://mek.oszk.hu/



EPA: 2031 kiadvány, pl. Levéltári Szemle – http://epa.oszk.hu/



HUMANUS Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa Történeti
Segédtudományok: 405 találat – http://www.oszk.hu/humanus/



Digitális Irodalmi Akadémia a PIM gondozásában – http://pim.hu/object.d8f182dafdfa-45ba-914f-2688ce822346.ivy



MTDA – http://mtdaportal.extra.hu



Könyvtárak – http://konyvtar.lap.hu



Google-könyvek – http://books.google.hu

