
Keresısuli 7. 
Írtak már err ıl humán orvosok? Mit? 

Magyar Orvosi Bibliográfia 
 

Számos érintkezési pont van az állat- és emberorvosi 
terület között. Gyakran felmerül a kérdés, hol tartanak a humán 
kollégák? A hazai fejlemények követhetık a Magyar Orvosi 
Bibliográfia  segítségével, amely 1957 óta tárja fel a 
szakirodalmat (folyóiratcikkeket, könyveket stb.). Mindenki 
számára hozzáférhetı elektronikus változata az utóbbi 10 év 
anyagát tartalmazza: http://sunny.eski.hu:8080/cgi-bin/w1.sh . 
Négyféle adatra (mezıre) folytatható keresés: 
 
� szerzı és/vagy cím: ha ismerjük valamelyik adatot 
� kulcsszó: ha a cím valamelyik részletét, szavát ismerjük 
� osztályozási jelzet: az Egyetemes Tizedes Osztályozás 

kódjai 
� tárgyszó: a kiadványok tartalmát leíró kifejezések. 

 
Ha egy konkrét dokumentumot vagy egy személy 

munkáit keresi, használja a cím és szerzı szerinti keresést. Ha 
egy konkrét témakörre kíváncsi, használja a kulcsszavas vagy a 
tárgyszavas keresést. Minden esetben az “I” gomb kínál 
eligazítást az adott keresıfelület használatához. 

A szerzı és cím szerinti keresésben, ha csak a cím 
részletét ismerjük, azt csonkolva, vagyis szükség szerint a 
hiányzó részt elölrıl és/vagy hátulról % vagy * jellel pótolva 
kell beírni. A szerzı nevét a rendszer automatikusan részletként 
kezeli, kivéve, ha bejelöljük, hogy “ez a teljes név”. (Például: 
Kapp Pál szerzı carcinomával kapcsolatos cikkeit a cím sorba a 
%carcinoma% beírásával kaphatjuk meg, mivel a carcinoma 
kifejezés a cím közepén szerepel.) 

A kulcsszó keresés esetében alkalmazhatjuk az AND, 
OR, NOT operátorokat a címben feltételezett kifejezések 

összekapcsolására. Ha semmit nem írunk a szavak közé, azt a 
rendszer “vagy” kapcsolatként értelmezi, tehát bármelyik 
kifejezés megléte esetén találatot kapunk. Itt nincs szükség 
csonkolásra, még a ragozott alakokat is megtalálja a rendszer. 

Az osztályozási jelzetek bonyolult világát hagyjuk a 
könyvtárosokra!  

A tárgyszó keresés két lehetıséget ad: kereshetünk a 
tárgyszavak jegyzékében, ha bejelöljük “Az eredmény 
tárgyszavak listája legyen” sor melletti négyzetet. Ebben az 
esetben a tárgyszóra kattintva láthatjuk meg a tételeket. 
Alapértelmezésben a keresı mezıbe beírt kifejezés – ha 
tárgyszóként alkalmazzák – elıhívja a hozzárendelt 
dokumentumok leírásait. Vigyázat: lehet, hogy azért nem lesz 
találatunk, mert nincs olyan tárgyszó! A témák 
összekapcsolására itt nincs lehetıség. 

Kereséseinket szőkíthetjük  idıszakra, lelıhelyre és 
dokumentumtípusra. 

A találatok közül menthetjük a szükséges bibliográfiai 
adatokat, ha a listában bal oldalon látható kockákban kijelöljük 
a számunkra érdekes tételeket, és az oszlop feletti rejtélyes 
“ISBD” 1 gombot megnyomjuk. Ekkor viszonylag jól olvasható 
jegyzéket kapunk. Az eredeti találati listában a címre kattintva 
nézhetjük meg a teljes tételt. 

Az eredmény mentésére mindkét esetben az adatok 
kijelölése, másolása, és másik (pl. word) fájlba beillesztése 
tőnik a legegyszerőbb megoldásnak. 
 
 
 
 

 
1 A könyvek leírására vonatkozó szabvány, az ún. International 
Standard Book Description kifejezés rövidítése. 


