Használati útmutató
A letöltött „Montanadatbazis” fájl megnyitását követően az alábbi kezdőlap
jelenik meg a számítógép monitorán:

A kezdőlapon akár a fejléc alatti, akár a főcím alatti nyomógombok
valamelyikére kattintva választhatjuk ki a használni kívánt üzemmódot,
vagy a jobb felső sarokban lévő „Bezár” gombra kattintva léphetünk ki az
adatbázisból.

A „Böngészés az adatbázisban” nyomógomb lenyomása esetén a következő lap jelenik meg a képernyőn:

A képernyő alsó felében kronologikus táblázatba rendezve láthatók az
adatbázis legfontosabb mezői (kiadás éve; cím; periodika, oklevéltár vagy
gyűjteményes kötet megnevezése; tartalmi leírás; hivatkozások stb. rovat).
A táblázatban böngészhetünk az adatállományban, vagy itt végezhetünk
bármelyik oszlopon belül névre, szóra vagy szótöredékre történő keresést.
Ennek legegyszerűbb módja:
a) kattintsunk a kívánt oszlop fejlécére (a kijelölt oszlop világoskék
színűre változik),
b) nyomjuk meg a „CTRL” és az „F” billentyűt,
c) a felbukkanó „Keresés és csere” panel „Keresett szöveg” sorába írjuk
be a keresni kívánt szöveget, de egyidejűleg ne felejtsük el az
„Egyezés” lenyílót „Teljes mező”-ről átállítani „Mező bármely
részében” feltételre,
d) a „Következő” gombra kattintva a program az első találatra ugrik és a
találatok között a „Következő” gombra kattintva lépkedhetünk.

A találat vagy a táblázat bármely általunk kiválasztott sorának adatait a
képernyő felső részén lévő adattáblán szemlélhetjük. Itt láthatjuk, hogy a
szokásos bibliográfiai adatokon kívül az egyszerű, illetve összetett
szűrésekhez milyen tárgyszavakat rendeltem az adott dokumentumhoz,
illetve alul az „Internet” rovatnál az adott dokumentum WEB-címét
láthatjuk. A rovatok közül magyarázatot egyedül a „Hivatkozás” rovat
érdemel: itt tüntettem fel pl. az újabb kiadások vagy a könyvismertetések
adatait, illetőleg itt szerepeltettem a ritkább, kevésbé ismert periodikus
kiadványok megnevezését (a Periodika rovatban ugyanis csak a gyakoribb,
ismertebb kiadványok megnevezése szerepel, a könnyebb kereshetőség
érdekében).
A Böngészés lapon tudunk új tételt bevinni az adatbázisba (felül „Új cikk”
gomb), vagy új tárgyszavakat hozzáadni a meglévőkhöz.
A „Keresés az adatbázisban” nyomógomb lenyomása esetén a következő
lap jelenik meg a képernyőn:

Itt tudunk választani, hogy egyszerű vagy összetett keresést (szűrést)
kívánunk-e végezni.
Egyszerű keresés esetén választhatunk a következő tárgyszó típusok közül:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Szerző neve,
Régió, bányavidék,
Szakterület,
Településnév,
Periodika, oklevéltár, gyűjteményes kötet neve, vagy
Egyéb megadott jellemző tárgyszó szerint

Példaképpen a „Szakterület” szerinti keresést választva az alábbi lapot
láthatjuk:

Itt a baloldali oszlopban kiválasztva egy adott tárgyszót, a jobboldalon
kapjuk azokat a találatokat, amelyekhez az adott tárgyszó hozzá lett
rendelve. Ha csak azokra a találatokra vagyunk kíváncsiak, melyek az
interneten elérhetők, akkor jelöljük be fent „Az interneten elérhető találatok
megjelenítése” jelölőnégyzetet. A jobboldali találatok közül bármelyikre

történő dupla kattintással a böngészőablak felső részében megismerthez
hasonló adattáblát kapunk. A WEB-címre (URL) kattintva, vagy azt
bemásolva a böngészőnk címsávjába máris arra a helyre ugorhatunk, ahol a
kiválasztott dokumentumot szabadon letölthetjük és/vagy elolvashatjuk.
Összetett keresés választásakor az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn:

A képen látható állapot szerint pl. az erdélyi aranymosásra vonatkozó
dokumentumok szűrését végeztem, s következőképpen:
a) a Szakterelület(ek) listában kiválasztottam az „Aranymosás” tárgyszót, majd belekattintottam a rovatfejléc melletti jelölőnégyzetbe;
b) a Régió(k) listában kiválasztottam az „Erdély” tárgyszót és itt is
belekattintottam a rovatfejléc melletti jelölőnégyzetbe.
(Látható, hogy az adott tárgyszó kiválasztásakor a lista többi eleme eltűnik.)
A kapott találatok számát (jelen esetben: 71-et) alább, jobb oldalt olvashatjuk, a találatokat pedig a lap alján lévő listába gyűjti a program. A lista
bármelyik sorára történő dupla kattintással a kiválasztott dokumentum
adattábláját kapjuk:

Az adatbázis kezdőlapjára a jobb felső sarokban lévő „Vissza”, illetve
„Kezdőlap” gombokra kattintással térhetünk vissza, illetve az adatbázisból
a Kezdőlap „Bezár” gombjára kattintással léphetünk ki.
Az adatbázis 2012 évvel bezárólag tartalmaz adatokat, a legrégebbi
dokumentum pedig, amely szerepel benne, 893-ból származik. Az adatbázis
jelenleg 22398 db dokumentum adatait tartalmazza. Ezek közül 15231 db
dokumentumot, vagy annak ismertetését találhatjuk meg az interneten, az
adatbázisban rögzített WEB-címek segítségével.
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