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Ez egy teszt változat: még fejlesztés alatt a program és az adatbázis is.

Ismertetés a tartalomról
Itt lehetne a bibliográfiát tartalmi szempontból ismertetni.

Kezelésről röviden
A bibliográfiák a Periodikák / Bibliográfiák menüpontból érhető el. A program mostani
állapotában ez jelszóval védett.

A keresés és szűrés
A kívánt rekordot a lap tetején található elemek (Fejezetek, Szerzők, Keresés) segítségével
választhatjuk ki.
A programban szereplő művek rekordjaival „műveleteket” lehet végezni.
- szűrni lehet a rekordokat fejezetek szerint (a bal oldali oszlopban lehet fejezetet választani)
- és szűrni lehet szerző szerint is (a szerzők nevét is egy legördülő menüből választhatjuk ki)
- keresni lehet több mezőben
- a rendezés szempontját ki lehet választani (leiras,évszám, stb. szerint)
Fontos, hogy a 'Keresés' gomra kattintsunk miután választottunk.
Lehet egyszerre szűrni fejezetre alkotóra és a 'Keresés'-nél is be lehet írni egy szót is. (Pl.:
'Évkönyvek'
ÉS
'Pigler Andor'
ÉS
'Giovanni' kereső szó hatására két rekordot kapunk)
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Most még csak ezek a fejezetek szerepelnek egy legördülő menüben:
- Évkönyvek [Periodikák]
- Bulletin [Periodikák]
A legördülő menüben csak a "*"-os pontokra fogad el a program keresési parancsot. Vagyis az
összes periodikára nem.

A keresés/szűrés eredményét a baloszlopban kapjuk meg:
Ez egy lista a találatokról. Egyszerre 10 rekordot láthatunk. A navigáló gombok segítségével
nézhetjük meg a többi találatot, de be lehet írni egy lap számot is a navigációs csíkon lévő kis
fehér kockába. Ilyenkor egy 'Entert' is kell nyomni!

Ha a lista feletti betűk egyikére kattintunk, akkor csak azok a rekordok jelennek meg,
amelyeknek a címe ezzel a betűvel kezdődik. A cím mező most csak az Évkönyvek esetén van
kitöltve.

A listából kiválasztott mű kapcsolatai más művekkel a középső oszlopban:
Ha a bal oszlopban rákattintunk egy kiválasztott műre, és azzal kapcsolatban vannnak más
művek, akkor azok itt megjelennek.
(Pl. Ha az Évkönyvek egyik számára kattintunk, akkor megjelennek azok a cikkek, amelyeket
ez a szám tartalmaz. Fordítva is igaz, ha pl. a második lapon 'Meller Simon: Leonardo da Vinci
...' cikkére kattintunk, akkor a középső oszlopban megkapjuk annak az Évkönyvnek a leírását,
amelyik ezt tartalmazza.)
Több találat esetén a navigáló gombok segítségével nézelődhetünk.
A pillanatnyilag kiválasztott mű bordó keretben van.
A kiválasztott mű szerzőire vonatkozó információk a jobb oldali oszlopba kerülnek:
Ha bármelyik műnél/rekordnál a "fej" ikonra klikkelünk, akkor a a kérdéses mű szerzőjének
további műveiről kapjuk egy lsitát, a jobb oszlopban. Több szerző esetén mindegyikük műveit
megnézhetjük, de csak azokat, amelyek az adatbázisban már szerepelnek.
Több találat esetén a navigáló gombok segítségével nézelődhetünk.
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A kiválasztott művel kapcsolatos ismertetések is a jobb oszlopban jelennek meg:
Ha bármelyik műnél/rekordnál a "könyvek" ikonra klikkelünk, akkor a a kérdéses művel
kapcsolatos ismertetéseket láthatjuk. Jelenleg csak az Évkönyveknél találhatók ilyen
információk.
A jobb oszlopban vagy a szerzőre vonatkozó információkat vagy az ismertetéseket láthatjuk.
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