
Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) használata

Az Arcanum Digitális Tudománytár Magyarország legnagyobb digitális periodi-
ka adatbázisa. Folyamatosan bővülve több száz hazai tudományos- és szakfolyó-
irat, valamint heti- és napilap minden lapszámát szolgáltatja olvasható és letölthető  
formában előfizetői számára. 
Helytörténeti anyaggyűjtésekhez és családfakutatáshoz is remekül használható.  
Kereshetünk többek között monográfiákban, hivatalos közlönyökben, iskolai értesítők-
ben, név- és címtárakban, országos és helyi lapokban.

Érdemes Összetett 
kereséssel szűkíteni a 

találatokat. 

Keresés az ADT teljes felületén

A címlapról indulva választhatjuk a Teljes szövegű keresést.

Az összetett keresés további szűrési lehetőségei az alábbi oldalon találhatóak:  
https://www.arcanum.com/hu/adt/dokumentacio-a-kereseshez/

A plusz jelre kattint-
va kombinálhatjuk a 

keresőkérdéseket.

Itt az alábbi 
kritériumokat is 

beállíthatjuk.

Összetett keresés

Jobb oldalon 
súgót is talá-

lunk.



Amennyiben egy konkrét 
lapszámra vagy könyvre  

vagyunk kíváncsiak, akkor 
az ADT főoldalán a Teljes 

címlistára kattintva a legcél-
szerűbb a keresés indítása.

Keresés folyóiratban/könyvben

Konkrét műre keresve 
láthatjuk a különböző 

köteteket. Kereshetünk 
az egész könyvben, 

vagy a kötetekre 
kattintva csak az adott 

kötetben is.

Az oldal relevancia szerint rendezi 
a találatokat, de praktikus lehet a 

dátum szerinti rendezés is.

A találatokat tovább 
szűkíthetjük.

A találati halmazban sárgával jelölve 
láthatjuk a megtalált keresőkifejezést.



A szkennelt oldalakat megjelení-
tő Oldalképek mellett Tartalom-
jegyzéket találunk, ahol a meg-
nyitott év/hónap lapszámaiban 

könnyen kereshetünk.

A keresőkifejezést a találati halmazban és a szkennelt 
oldalakon is kiemelve látjuk.

Lapozhatunk a 
találatok között. Az oldalt tudjuk kicsinyíteni/nagyítani a felső 

menüsoron található csúszka segítségével.

A folyóirat adatlapján láthat-
juk a feltöltött lapszámokat 

év szerint csoportosítva.  
Az adott évet, hónapot 

megnyitva betöltődnek a 
beszkennelt oldalak. 



Fontos azonban, hogy nem a fo-
lyóirat eredeti oldalszámozását 

kell figyelembe venni, hanem 
a jobb felső sarokban látható 

számozást.

A letöltés ikonjára kattintva a felugró 
ablakban meg kell adni a letölteni 

kívánt oldalszámo(ka)t. 

A többszavas keresőkifejezéseket érdemes idézőjel közé tenni 
(pl. személyneveket, eseményeket) a pontos találat érdekében. 

pl.: „Berzsenyi Dániel Könyvtár” 

Az alábbi példán látszik, 
hogy idézőjeles kere-

séssel egyetlen pontos 
találatot kaptunk, míg 

(ahogy a bal oldali 
képen látható) idézőjel 

nélküli kereséssel 9 
találatot, melyek közül 

több is pontatlan.

Oldalak letöltése

Egyszerre 
akár 50  

oldalt is letölt-
hetünk PDF 

formátumban.

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban korlátozás nélkül használható a teljes szövegű adatbázis.


