Útmutatások, kereszthivatkozások, érdekességek

Hogyan használjuk a lexikont?
A Britannica Hungarica Nagylexikon 244 éves múltra visszatekintő, és ma is folyamatosan
frissülő, bővülő Encyclopædia Britannica magyar változata. A mintegy 40 000 címszót
tartalmazó lexikon alapvető forrásmunka a világ tudáskincsének megismeréséhez.
A Britannica Hungarica alfabetikus rendben tartalmazza a szócikkeket. Ha a címszó több szóból
áll, a rendezésben az első szó betűrendje a meghatározó, így pl. az a cappella megelőzi az Aba szót. A
kötőjellel írt szavak az ábécésorrend szempontjából egy szónak minősülnek, így pl. az Ádám hídja
szócikk megelőzi az Ádám-csúcs szócikket. A számmal kezdődő címszó betűrendbe sorolása a szám
kiejtése szerint történik.
A latin betűs írású nyelvek különleges betűit és mellékjeleit a betűrend szempontjából nem vettük
figyelembe. Ha egy tulajdonnév – magyar vagy idegen nyelvű – névelőt is tartalmaz, a névelő a szó
mögött áll, pl. a The Times ismertetése a Time, The címszó alatt található.
Az uralkodókat és pápákat a kialakult gyakorlatnak megfelelően magyar nevükön tüntetjük fel. Az
azonos nevű uralkodókat sorszámuk szerint, azon belül pedig születésük időrendjében szerepeltetjük.
Az egyes nevekben található zárójel – pl. Kennedy, John F(itzgerald) – azt jelenti, hogy az adott
személy a zárójeles névrészt nem használta.
A nem latin betűs írást használó nyelvek neveit és közszavait általában magyar átírásban közöljük. A
kínai nevek hagyományos magyar átírása mellett megadjuk a kínai pinyin átírást is. Kivételt tettünk a
japán nevekkel, amelyeket a nemzetközileg elfogadott angolos átírásban közlünk, ily módon jelölve a
magánhangzók hosszúságát is (pl. Abe Kōbō).
Az újkori indiai nevek esetében ugyancsak az angol írásmódot használjuk, lévén ez az ország egyik
hivatalos nyelve.
Azok a szócikkek és térképek, amelyek vitatott hovatartozású területek és határok helyzetét írják le,
semmiképpen nem jelentik a lexikon politikai állásfoglalását az adott kérdésben.
A szócikkek szövegében szereplő irodalmi, zenei művek, filmek címét (versek, tanulmányok és
néhány más kisebb terjedelmű forma kivételével) kurzív szedéssel közöljük; ha a cím fordítása
idézőjelben szerepel, az azt jelenti, hogy a mű ezen a címen megjelent magyarul.
A lexikonban több ezer kereszthivatkozás segíti a szélesebb tájékozódást. Ezekre a lásd, lásd ott, lásd
még vagy vö. (vesd össze) jelzés hívja fel a figyelmet. A hivatkozott címszó kurzív szedéssel szerepel.
A jobb olvashatóság érdekében – néhány közismert rövidítés kivételével – kerültük a rövidítések
használatát, így rövidítésjegyzéket nem közlünk.
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