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1. A honlapon van egy beépített Google keresőablak, amelybe szavak és kifejezések írhatók be, és ez 

esetben elvileg a honlapon lévő minden említést kilistáz a keresőgép. A gyakorlatban azonban ez a 

szkennelés és az eredeti forrás nyomdai állapotától erősen függ. Ha kifejezésre vagy teljes névre keresünk, 

akkor az adott több szavas összetételt idézőjelbe téve szűkíthetjük a keresést, de különböző okok miatt 

nőhet annak az esélye, hogy a keresőgép nem találja meg az adott kifejezést. Így mindenképpen kutassuk 

pl. a Végh Antal és a „Végh Antal” verziót is. Az előbbi azokat a dokumentumokat listázza, amelyekben 

egy dokumentumon belül mind a két szó előfordul (ami nem feltétlenül releváns), míg az utóbbi csak 

azokat, amelyekben a két szó egymás után szerepel (ez adott esetben nem talál meg egyébként létező 

forrásokat, pl. helyesírási hiba miatt: pl. Vég Antal). 

Továbbmenőleg, ha nem találunk pl. egy nevet,szót, szókapcsolatot, akkor meg kell nyitnunk azokat az 

egyes forrásokat (pl. konkrét könyveket, évkönyveket, disszertációkat), ahol annak említése valószínű, és 

abban keresni. Ezt lehetővé teszi a pdf file szókeresős jellege. A képernyő jobb felső oldalán lévő három 

vízszintes csíkra kattintva megjelenik más funkciók mellett a „Keresés”, amire kattintva a keresőablak, és 

ebbe beírva az adott szót, pár másodperc alatt többszáz oldalas könyvek kutathatók át. Személyes 

tapasztalatom azonban, hogy rossz dokumentumminőség esetén olykor ez sem segít, hanem manuálisan 

kell pl. egy-egy évkönyv névlistáit megnézni. 

Figyeljünk arra, hogy a helyesírás is változott az idők folyamán, továbbá a nevek különböző verzióban 

fordulhatnak elő (pl. Wagner/Vagner, Füredi/Füredy, István vagy Stephanus a XVIII. században és a XIX. 

század elején), így sokszor többféle verziót, vagy esetleg a szó megfelelő hosszúságú tövét érdemes csak 

keresni. 

 

2. Ha konkrét szerzőt vagy cikkcímet keresünk, akkor menjünk be az egyes menüpontokba (pl. E-könyv 

vagy cikktár), és a fent ismertetett módon a képernyő jobb felső sarkából elérhető keresőgombba beírva a 

nevet/címrészletet/szót máris kigyűjthetjük azt, amit keresünk. Pl. Végh Antal a cikktárunkban 23 

alkalommal szerepel, ebből 13 esetben szerzőként. További példa: a „kutatás” szó 28 cikkben fordul elő, 

míg az „oktatás” 21-szer, ám a „képzés” 66-szor (!!!). A szinonímákat kreatívan kell kutatni ahhoz, hogy 

pl. a gyógyszerészképzés témáját kikutassuk (vagy bármi mást). 

Az is lehetséges, hogy megnyitjuk a cikktárban szereplő cikklistákat (ezekben évek szerint ki vannak 

listázva az Acta Pharmaceutica, a Gyógyszerészet és a Gyógyszereink cikkek, amik a gyűjtemény zömét 

alkotják), így a fenti keresést szaklap-specifikusan itt is megejthetjük.  

 

3. A honlapról egy link segítségével elérhető a Hungaricana adattár, amelyben további kutatások 

végezhetők szintén szókeresős módon régi napilapoktól kezdve múzeumi kiadványokig és sok más egyéb 

forrásig. Pl. életrajzkutatásokhoz ez nélkülözhetetlen lehet. Ezen felül természetesen van 

családfakutatáshoz is link, továbbá hazai és külföldi patikamúzeumokhoz, stb. A cikktárunkban a levéltári 

kutatáshoz is adunk módszertani segítséget. 
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