
Tanszéki könyvtárak a rendszerben.

1998-ban kezdôdött el egyetemünkön a könyvtárak csatlakozása
a Horizon-hoz. Azóta már sok helyen folyik a gépi  feldolgozó
munka. Van, ahol új modulok (kölcsönzés, szerzeményezés) is
beindulnak a közeljövôben. A kollégák tájékoztatására közöljük,
mely tanszéki könyvtárak végeznek feldolgozást az „éles" vagy
a gyakorló (training) adatbázisban, kik jelezték csatlakozási
szándékukat. Hírrovatunkban folyamatosan követni fogjuk a
változásokat.

Önálló feldolgozást végez:
ÁJK Kari Könyvtára
BTK Kínai és Kelet-ázsiai Tanszék Könyvtára
BTK Központi Olvasóterem
BTK Történeti Intézet Könyvtára
BTK Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzô Központ
Könyvtára
TTK Informatikai Tanszékcsoport Könyvtára
TTK Kémiai Könyvtár
TTK Matematikai Könyvtár
TTK Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék Könyvtára

Gyakorló feldolgozást végez:
ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék Könyvtára
ÁJK Nemzetközi Magánjog Tanszék Könyvtára
BTK Görög Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára
BTK Japán Tanszéki Szakcsoport Könyvtára
TTK Oktatástechnikai Csoport Médiatár és Könyvtár

Kapcsolódási szándékát jelezte, írásban rögzítettük:
BTK Egyiptológiai Tanszék Könyvtára
BTK Filozófiai Intézet Könyvtára
BTK Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára
BTK Pszichológiai Intézet Könyvtára
BTK Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtára
BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék és BTK Folklore Tanszék Könyvtára

Kapcsolódási szándékát jelezte, írásban még nem rögzítettük:
BTK Iranisztikai Központ Könyvtára
BTK Mûvészettörténeti Tanszék Könyvtára
BTK Török Filológiai Tanszék Könyvtára

Megalakult az ELTE BTK Könyvtári Bizottsága.

Elnök: Dr. Orosz Magdolna dékán helyettes. Tagjai: Csabay
Károly, a BTK Központi Könyvtár mb. igazgatója; Emôkey István,
a Történeti Intézet Könyvtárának vezetôje; Dr. Frank Tibor az
Angol - Amerikai Intézet vezetôje; Dr. Sebestyén György, a
Könyvtártudományi Informatikai Tanszék vezetôje; Dr. Verebélyi
Kincsô, Folklore Tanszék, egyetemi docens; a Hök képviselôje.
Elôadó: Tiba Judit, tudományszervezô.

Állandó meghívottak: Dr. Szögi László, az Egyetemi Könyvtár
fôigazgatója; Buda Attila, az Irodalomtörténeti Tanszékek
Könyvtárának vezetôje; Korom Gézáné, a Magyar Nyelvészeti
Könyvtár vezetôje; Krasznay Péterné, a Központi Olvasóterem
vezetôje; Dr. Kratochvill Ferencné, a  Gazdasági osztály vezetôje;
Szedlay Péter, az Informatikai osztály vezetôje.

A bizottság a következô feladatokat tûzte maga elé:

- kapcsolattartás az Egyetemi Könyvtár igazgatójával és az
Egyetemi Könyvtári Bizottsággal

- az intézeti könyvtárak szerzeményeiben, valamint külföldi
könyvbeszerzéseiben való összhangteremtés

- az intézeti könyvtárak gyûjtôköreinek meghatározása
- a könyvtárak informatikai rendszerének felmérése és a fejlesztés

szempontjainak kidolgozása
- a könyvtárvezetôi pályázatok kiírása és a beérkezett pályázatok

véleményezése
- a könyvtári munkatársak szakmai továbbképzésének felügyelete

A Könyvtári Bizottság elsô ülését szeptember 21-én tartotta.
A résztvevôk elfogadták a bizottság programját. Elsôdleges
feladatukként a Bölcsészettudományi Kar könyvtári struktúrájának
újraalakítását  jelölték meg. Az átalakításról az Egyetem Könyvtári
Bizottsága 2000 februárjában hozott határozatot. A BTK Könyvtári
Bizottsága e határozat alapján a Bölcsészettudományi Kar sajátos
felépítését, és a helyi igényeket figyelembe véve fogja megtenni
javaslatát a következô, októberi ülésen.

Hírek, információk

Közreadja: az Egyetemi Könyvtár Informatika fôosztálya
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. Tel: 266-1555

Felelôs kiadó: Dr. Szögi László
Szerkeszti: Varga Klára, Kálóczi Katalin

Tipográfia: Németh Ferenc József
Terjeszti az Egyetemi Könyvtár 200 példányban

1. szám 2000. október
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtára 1995 óta hatalmas erôfeszítéseket tett
egy modern integrált könyvtári rendszer meghonosítása
érdekében. A ma Horizon-nak nevezett rendszert
az elmúlt öt évben fokozatosan helyeztük üzembe,
lépésrôl-lépésre használatba véve valamennyi modulját.
Ma már nem  csak a katalogizálás és a lekérdezés, de
a kölcsönzés, a szerzeményezés és a folyóirat feldol-
gozás is e rendszer segítségével történik. Természe-
tesen e rendszer segítségével nem csupán az Egyetemi
Könyvtár anyagát fogjuk feltárni, hanem az ELTE
3,6 milliós könyvtári állománya egyre nagyobb részének
közös katalógusrendszerben való bemutatását és
lekérdezhetôségét szeretnénk megvalósítani. Ezáltal
jöhet létre igen széttagolt egyetemi könyvtárháló-
zatunkból egy egységes „virtuális" könyvtár, amely
a korábbinál sokkal jobban és magasabb szinten
fogja szolgálni az egyetemi oktatókat, hallgatókat
és dolgozókat. A rendszerbe immár 10-nél több kari
és intézeti könyvtár kapcsolódott bele, köztük
az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtára,
a Bölcsészettudományi Kar Kari Olvasója és a Történeti

Intézet Könyvtára. A kapcsolódó és az EK-val szerzôdô
könyvtárak száma hónapról-hónapra nô.
Adatbázisunkban jelenleg már 100 000 bibliográfiai
és kb. 130 000 példányrekord található.
Ez év tavaszán elkészült az egyetemi könyvtárfejlesztési
koncepció, amelynek alapelveit az Egyetemi Könyvtári
Bizottság elfogadta, és az beleépült a minisztériumba
beadott összegyetemi fejlesztési tervbe. Ezek sarkalatos
pontja éppen az egységes virtuális könyvtár minél
gyorsabb megvalósítása.
Úgy gondoljuk, könyvtárosoknak és olvasóknak egyaránt
hasznos lenne, ha a Horizon integrált könyvtári rend-
szerrôl, fejlôdésérôl, a vele kapcsolatos problémákról
rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat, kollégáinkat.
Az EK Informatikai Fôosztálya, más könyvtáros
kollégákkal összefogva adja közre a Horizon Hírlevelet.

Kérjük Önöket fogadják szívesen és jelezzék észre-
vételeiket.

Budapest, 2000. október 9.
Dr. Szögi László

 fôigazgató

2000. október

Tisztelt Olvasók! Könyvtárhasználók!
Kedves Barátaink!

• A Horizon integrált könyvtári rendszer bevezetése
  és használata az Egyetemi Könyvtárban

• „A gépesítés elengedhetetlen követelmény”

• Más adatbázisok bibliográfiai rekordjainak hasznosítása

• Hírek, információk

• Könyvtárosok emberközelben



A Horizon integrált könyvtári rendszer
bevezetése és használata az Egyetemi
Könyvtárban

Mit is jelent az, ha egy könyvtár a hagyományos kézi feldolgozásról,

nyilvántartásról, ügymenetrôl át akar térni a számítógéppel segített

munkavégzésre? Sok elôkészítô munkát, a szükséges pénzeszközök

elôteremtését, a kiválasztott rendszer beszerzését. S mindez még

mindig kevés. A rendszer üzemeltetéséhez informatikai szak-

embereket kell felvenni, a könyvtáros munkatársakat be kell

tanítani, szervezeti átalakításokat kell végrehajtani és nem utolsó

sorban, használni kell a rendszert.

A kezdet

Egy ilyen vállalkozásban az Egyetemi Könyvtár nem volt és ma
sincs egyedül. Jelenlegi partnerei a Miskolci Egyetem Központi
Könyvtára, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára és az
ELTE BTK Központi Könyvtára. E három egyetem négy könyvtára
egy alkalmi társulás keretében életre hívta az ELMESO szövetséget
1992-ben. A szövetség megalakulásáról, céljáról s a kitûzött
feladatok megvalósításáról 1994-ben a projekt akkori vezetôje
SZELLE Béla és MOHOR Jenô be is számolt a TMT
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egyik
számában. A társult könyvtárak által így koncentrált anyagi
erôforrások lehetôvé tették, hogy az akkor - mind architek-
túrájában mind nyitottságában - az egyik legkorszerûbb integrált
könyvtári rendszert megvásárolják. A Sybase adatbázisra épülô,
kliens-szerver felépítésû, OS/2-es kliensû Marquis rendszert
a Dynix cég szállította. A könyvtári rendszer a szükséges öt nagy
területet lefedte: beszerzés, katalogizálás, folyóirat-kezelés,
számítógépes katalógus lekérdezése, kölcsönzés. Ezen kívül
a számítógépes katalógus távoli lekeresését is lehetôvé tette
több platformon.
A projekt keretén belül még 1994-ben szintén beszerzésre
kerültek a 4 könyvtár szerverei, kliens számítógépei valamint
egyéb szükséges eszközök. Az Egyetemi Könyvtár kiszolgáló
szervere egy IBM RISC 6000-es számítógép 6 GB merevlemezzel,
amelyen AIX operációs rendszer fut. Kliens számítógépei IBM
PS/2-esek 80 illetve 160 MB merevlemezzel, amelyekre OS/2
operációs rendszer került telepítésre.
1995 januárját mutatta a naptár és az Egyetemi Könyvtárban
technikailag szinte minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy
az integrált könyvtári rendszert bevezessék a gyakorlatba is.
Néhány személyi és könyvtár-szakmai feltétel azonban még nem
teljesült ez idôre. Ezen problémák megoldása vagy kiküszöbölése
még jó ideig váratott magára.
Idô közben a Dynix cég tulajdonosa az Ameritech megvette a
Notis céget és a Marquis-t valamint a Notis Horizon-ját Horizon
név alatt egyesítette. Az átkeresztelésbôl eredô módosításokat
valamint az idô múlásával és az igények bôvülésével szükségessé
vált javításokat - például a Z39.50 szabvány integrálását -,
kiegészítéseket az Egyetemi Könyvtár is megkapta. Így a Horizon
3.2 verziójú integrált könyvtári rendszer büszke tulajdonosának
mondhatta magát.

A tanulás

Mára elmondhatjuk, hogy a Könyvtár címleírói, szakozói, folyóirat
feldolgozói, szerzeményezôi és a kölcsönzésben résztvevô
munkatársai munkaeszköznek tekintik a rendszert, s már jobban
szeretnek vele, mint nélküle dolgozni. (Reméljük a rendszerben
dolgozni „kényszerülô” többi kolléga is így érzi vagy így érzi
majd.) Megszokták következetességét, hibáit, a helyi szokásokhoz
nem mindig tökéletesen idomuló lehetôségeit. De nem volt ez
mindig így.
Az új, szokatlan dolgokat az ember elôször nagyfokú gyanakvással
figyeli és kezeli. Rávetíti negatív tapasztalatait, s úgy érzi, ha
a kisebbik rosszat kell választania, akkor inkább maradjon minden
a régiben. Ezt a természetes gyanakvást és ellenállást kellett
leküzdeni, mikor elkezdôdött a rendszer betanítása.
Mivel ekkor a könyvtár még nem rendelkezett saját rekordokkal,
ezért a rendelkezésre álló ún. tréning adatbázisban megtalálható
adatok felhasználásával kezdôdött a begyakorlás. (A tréning
adatbázist azzal a szándékkal adja a Dynix a rendszerhez, hogy
a felhasználók ezen gyakorolják be az egyes modulok használatát,
kezelését. Ez rendkívül hasznos, hiszen félelemérzet nélkül, nagy
bátorsággal lehet munkához fogni. A gyakorló adatbázis tartalmaz
néhány száz rekordot is, amelyekkel könnyen szimulálhatók
a problematikus helyzetek.)
Lekereséskor elôször azt kellett megtanulni, hogy milyen keresô
indexek léteznek, mikor, melyiket érdemes használni, mit jelent
a „szûrés”, s milyen kapcsolati rendszerek állnak rendelkezésre.
E mellett párhuzamosan gyakorolni lehetett a katalogizálást.
A katalogizálás tulajdonképpen egy ûrlap kitöltését jelenti.
Az ûrlapon az egyes egységeket USMARC mezôkbe és almezôkbe
kell beírni. A katalogizáláskor természetesen a mindenkori
szabványoknak kell megfelelni. E mellett, az adatcsere érdekében
a MOKKA
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 elôírásokat is figyelembe kell venni.
A kölcsönzôi modul munkába állítása elôtt meg kellett vizsgálni,
hogy az eddig alkalmazott eljárások, ügymenetek mennyire
ültethetôk át a rendszerbe. A vizsgálat s a konzekvenciák levonása
után, a szükséges paraméterek értékeit meg kellett határozni,
majd a rendszerbe be kellett állítani. Csak ez után kezdôdhetett
el a betanítás, majd pedig a próbaidôszak. A hagyományos
munkafolyamatokról a számítógépesekre való áttérés a kezdeti
zökkenôktôl (nem megfelelô paraméter-értékek, a megszokot-
tól eltérô ügymenet stb.) eltekintve simán zajlott le.
A folyóirat modul nyilvántartási és érkeztetési részekbôl áll.
Elôször meg kell állapítani, majd pedig be kell állítani az adott
folyóirat megjelenési, számozási tulajdonságait. Ezután már csak
érkeztetni és ha szükséges, reklamálni kell a folyóirat egyes
számait.
A szerzeményi modult rögtön az éles adatbázison vezettük
be. A modul kezeli a deziderátákat, a rendeléseket (akár
tanszékenkénti elkülönítésben is), a beérkezéseket és
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A Horizon

integrált könyvtári rendszer

bevezetése és használata

az Egyetemi Könyvtárban.

a reklamálásokat. Ezen kívül nyomon követhetôk a pénzügyi
keretek állapota, terhelhetôsége.
A megszerzett tapasztalatokat felhasználva már jóval könnyebb
volt a tanszéki könyvtárak rendszerbe integrálása. Elôször
felmértük az érdeklôdô könyvtárak helyzetét, hogy mennyire
tesznek eleget a szükséges feltételeknek. Ezt követôen a könyvtárak
megadták a rendszer hangolásához szükséges paramétereket és
kijelölték azokat a könyvtáros kollégákat, akik az Egyetemi
Könyvtár által szervezett intenzív, 4-5 napos, tanfolyamon részt
vesznek majd. A tanfolyam célja azon munkafolyamatok bemu-
tatása, megtanítása volt, amelyeket az Egyetemi Könyvtárban
már rutinszerûen végeztek. A tanfolyam végeztével a résztvevô
könyvtárak megkapták a rendszer gyakorló adatbázisához
szükséges jogokat és kliens programokat. Így lehetôségük volt
- a rendelkezésükre álló személyi-, technikai- és anyagi feltételektôl
erôsen függôen - a szükséges gyakorlat megszerzésére. Ezután,
már csak a könyvtáron múlt, hogy mikor tér át a gyakorlásról
a valódi feldolgozásra.

A jelen

Jelenleg a Horizon 4.2-es verziója
3

 van használatban, amelyet
1999 márciusában telepítettünk. Az Egyetemi Könyvtár nem
csak saját állományát dolgozza fel. Az adatbázisba kerülnek azon
mûvek adatai is, amelyeket a Könyvtáron keresztül rendelnek
meg az ELTE különbözô tanszéki könyvtárai. A könyvek mellett
a folyóiratok adatainak felvitele is megtörtént.
Nagy elôrelépés, hogy az adatbázisba az Egyetemi Könyvtáron
kívül már a BTK-ról a Központi Olvasóterem, a Történeti Intézet
Könyvtára, a Kínai és Kelet-ázsiai Tanszék Könyvtára, a Szociológiai,
Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzô Központ Könyvtára; az
ÁJK-ról a Kari Könyvtár és a TTK-ról a Tudománytörténet és
Tudományfilozófia Tanszék Könyvtára, a Matematikai Könyvtár,
a Kémiai Könyvtár, az Informatikai Tanszékcsoport Könyvtára
is visz fel adatokat. A BTK-ról a Filozófiai Intézet Könyvtára, a
Pszichológiai Intézet Könyvtára, az Egyiptológia Tanszék Könyvtára,
a Görög Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára, a Spanyol Nyelv
és Irodalom Tanszék Könyvtára, a Néprajzi Intézet Könyvtára,
a Japán Tanszéki Szakcsoport már aláírta a megállapodást az
Egyetemi Könyvtárral, amelyben az adatbázis közös építésének
feltételeit rögzítették.
Minden modul üzemszerûen mûködik.
Az olvasók a kölcsönzôben 5 számítógépen, a tájékoztatóban
3 számítógépen használhatják a lekeresô modult. A könyves
feldolgozók 9, a folyóirat-feldolgozók 5, a szerzeményi osztály
munkatársai 4, a kölcsönzô munkatársai szintén 4 számítógépen
használják a modulokat. Külön programok segítségével sikerült
megoldani a katalógus-cédula elôállításának problémáját és
a gépi leltárnyilvántartást is.

A jövô

Az Egyetemi Könyvtár könyvtári integrációs terveiben további
tanszéki könyvtárak bekapcsolása és a BTK Központi Könyvtár
adatbázisának beolvasztása szerepel. E mellett szeretnénk
az EK régi könyves állományát, disszertáció gyûjteményét és
térkép gyûjteményét is - képekkel illusztrálva - szerepeltetni
az adatbázisban.
A cél tehát az, hogy a rendszer összes modulját felhasználva,
az ELTE minden könyvtára ebben az adatbázisban, az Exlibrisben
dolgozzon, s így átfogó képet kapjunk az egyetem könyvtári
állományáról.
A tervek megvalósításhoz a lelkesedésen és akaraton kívül -
Montecuccoli szavaival élve - már csak három dolog kell: pénz,
pénz, pénz. Pénz eszközökre, pénz „megszállott” könyvtárosokra,
pénz informatikusokra.

Varga Klára

1. A Mohor Jenô - Szelle Béla: ELMESO: összefogás három egyetem könyvtári
    információs rendszerének megújításáért. = TMT 41. évf. 1994. 7-8. sz. 289-
    293. p.

2. MOKKA: Magyar Országos Közös Katalógus

3. Ez egyben az 5.0-s verzió is. A 4.2-es OS/2-es operációs rendszeren,
     az 5.0-s verzió Windows 98/NT rendszeren fut.
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„A gépesítés elengedhetetlen követelmény”

A BTK Központi Olvasóterem a kar egyik legnagyobb kölcsönzô
könyvtára, köteteinek száma meghaladja a 125 ezret. A gyûjtemény
gazdag, felöleli a humán- és társadalomtudományokat,
szépirodalmat és mintegy 120 féle folyóirat is megtalálható
folyóiratolvasónkban.

Könyvtárunk 1997-ben az Egyetemi Könyvtár informatikus
munkatársaival elkezdte az elôkészítô munkákat ahhoz, hogy
az EK-ban már mûködô Horizon integrált könyvtári rendszerhez
csatlakozzunk.

A gépesítés - úgy láttuk - elengedhetetlen követelmény,
szolgáltatásaink színvonalát emelheti, hiszen olvasóink a közös
adatbázisban nemcsak saját könyvtárunk anyagát „láthatják”
majd, hanem az adatbázishoz fokozatosan csatlakozó többi
könyvtárról is információkat kaphatnak. Így sokszoros mennyiségû
adat elérhetô: mi, hol, hány példányban van, kölcsönözhetô-e
stb. Ugyancsak éreztük a gyors, pontos visszakeresés elônyeit.
Katalógusaink az évtizedek során - jól, rosszul - betöltötték
szerepüket, de az új idôk gyorsabb és pontosabb, ugyanakkor
több szempontú visszakeresést kívánnak. Nemcsak a tárgy-
szavazásra gondolok, hanem fôleg arra, hogy a szerzô, cím
hagyományos visszakeresése mellett itt a kiadási adatoktól kezdve
gyakorlatilag minden fontos adat pl. nyelv, sorozat  stb. gyorsan
visszakereshetô, anélkül hogy mennyiségi korlátokba ütköznénk.
Felduzzadt katalógusaink - szerzôi, szak ill. irodalmi tárgyszó -
számos rossz helyre keveredett cédulája revíziót igényelnek. Bár
nyomtatott katalóguscédulákat már évek óta rendeltünk az új
könyvekhez, ezek betûrendbe sorolása, beosztása sok-sok órai
elmélyült munka volt.

A Horizon-ban való tényleges adatbevitelt, katalogizálást megelôzte
egy több hónapig tartó elôkészítô munka - talán a legizgalmasabb
folyamat. Átgondoltuk gyûjteményünk sajátosságait, összetételét,
jelzeteit, a könyvek használat szerinti típusait (raktári, szabadpolcos
stb.) Ennek során a kisebb gyûjteményeket azonosítottuk (kóddal
elláttuk). Ezek a gyûjteménykódok számunkra beszédesek:
információt adnak a tartalomról, és arról, hogy lehet-e kölcsönözni
ôket.  (Pl. a KOR3 kód jelentése:  KO=Kari Olvasó, R=raktári,
kölcsönözhetô 3=történelmi gyûjtemény)
A könyvek ilymódú „kódolása” mellett a felhasználók csoportjait
is meghatároztuk, ill. a jogosultsági fokozatokat. Ezek szintén
kódok alakjában bekerültek a rendszerbe.
E munka során újragondoltuk feladatainkat, gyûjteményünk
szerkezetét egyszerûsítettük, s jobban körülhatároltuk kik, mely
könyveket, milyen feltételekkel használhatnak könyvtárunkban
illetve az olvasóteremben.

Ezután a katalogizálási modullal ismerkedtünk: a rekord fogalmával,
típusaival, a példányadatokkal.
Az újonnan beszerzett könyvek rekordjait a rendeléskor
letölthettük (külsô adatbázisból), így ezek rögtön, folyamatosan
a rendszerben láthatók.
Eldöntöttük, hogy  1990-es évek elejéig visszamenôleg a beszerzett
könyvek adatait bevisszük. Ehhez a munkához megtanultunk
"importálni rekordokat" más hazai és külföldi adatbázisokból. Ez
a visszamenôleges feldolgozás folyamatosan zajlik, bár
a mechanikus, leltárkönyv alapján történô bevitel helyett elôtérbe
került a használat gyakorisága szerinti szempont, vagyis azoknak

a könyveknek gyártunk rekordokat (ill. töltjük le más adatbázisból),
amelyeket legtöbbször kérnek az olvasók.

A munka során több ezer (tízezer?) új rekord került az adatbázisba
- mely a többi könyvtár számára is hasznos. Emellett természetesen
ezeknek a könyveknek a vonalkódozása is megtörtént. Az új
beszerzések érkeztetéskor már vonalkódot kapnak. Ez a munka
már a gépi kölcsönzést készíti elô. Ugyancsak ezért kezdtük el
az olvasók adatainak bevitelét (vonalkód bevezetését). Terveink
szerint a következô tanévben el tudjuk kezdeni a gépi kölcsönzést.
Alig várjuk, hogy ne kelljen a kézzel írott kölcsönzô lapokkal
bajlódni, olvashatatlan írásokat megfejteni, hisz a vonalkód segíti
majd a gyors és pontos nyilvántartást. Nagy elôny lesz, hogy
a könyvekrôl megjelennek a kölcsönzési információk is. Sok idôt
és felesleges raktárosi munkát spórol meg majd az olvasó és
a könyvtáros is.

A Horizon rendszer használata a beszerzésben, gyarapításban
is új munkafolyamatokat eredményezett.
Szerzeményezéskor folyamatosan „behasonlítunk”, megnézzük,
hogy a kívánt könyv rekordja megvan-e már a rendszerben. Ha
igen, akkor csak új példányadattal jelezzük, hogy nálunk is
deziderata listán van, illetve rendelés alatt. (B2-119 kódunkkal).
Ha a kívánt könyv még nincs a rendszerben, akkor vagy mi
készítünk új rekordot, vagy letöltjük azt külsô adatbázisból.

A szerzeményezési modulban ez évben kezdtünk dolgozni.
Rendélések adatait ill. a partnereink adatait már nyilvántartjuk
és az új könyvek érkeztetése is a Horizonban történik.
A kölcsönzési modul használatát még tanuljuk, reméljük új
helyünkön a gépi kölcsönzés is megvalósul. A folyóiratok
nyilvántartása, érkeztetése a rendszerben új feladat lesz, amivel
a jövôben ismerkedünk meg. Itt tartunk most.

Végezetül annyit, hogy a Horizon integrált könyvtári rendszer
megváltoztatta az életünket. Sok új munkafolyamatot tanultunk,
s úgy érezzük a számítógép (s a mögötte lévô technika, hálózat
stb.) a könyvtárt segíti abban, hogy gyors és pontos adatokat
szolgáltasson a gyûjteményrôl az olvasóknak, könyvtárosoknak.
Segíti majd a kölcsönzést, könyveink hatékonyabb használatát.

Fontos új szempont, hogy az ELTE könyvtárait, könyvtárosait
közelebb hozza egymáshoz e közös rendszer. A könyvtárakat
úgy, hogy egymás gyûjteményét „láthatjuk” (jelzeteit,
szerzeményezési prioritásait stb.), a könyvtárosokat úgy, hogy
azonos feladatok megoldásában közös munkára, együttmûködésre
indít. Segíthetünk egymásnak és együtt gondolkodhatunk. Itt
köszönnénk meg az Egyetemi Könyvtár informatikusainak
folyamatos segítségét, mely lehetôvé tette, hogy könyvtárunk
elinduljon a Horizon felhasználók szép, izgalmas, bár néha rögös
útján.

Célunk közös. Korszerû könyvtári szolgáltatásokkal, jó
gyûjteményekkel segíteni az egyetemen folyó oktatást. Reményünk
szerint könyvtárunk megújult épületben, a Múzeum körúton,
meg tud felelni majd a megnövekedett igényeknek. Korszerû
hátterével, sajátos „bölcsész”-atmoszférájával a több ezer hallgató
kedvelt könyvtára, olvasóterme marad.
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Mikor az állomány gépi feldolgozása elkezdôdik egy adott

könyvtárban, célunk az, hogy mihamarabb létrehozzuk saját

adatbázisunkat. Adatbázis építésekor nemcsak a mennyiség

a fontos, az elkészített rekordok minôségére ugyanolyan hangsúlyt

kell fektetnünk.

Van arra mód és lehetôség, hogy ne minden egyes kötetet kézzel,

egyenként dolgozzunk föl. Léteznek ugyanis más adatbázisok,

amelyekben már egyszer feldolgozásra kerülhettek azok a doku-

mentumok, amelyekre nekünk is szükségünk van, így ezen

rekordokat hasznosíthatjuk.

A különbözô könyvtári rendszereket használó adatbázisok
egyszerû, egységes lekérdezését a Z39.50-es szabvány teszi
lehetôvé. Ez a szabvány az adatbázisok felé irányuló keresô
kérdést és a tôle kapott válasz formáját egységesíti.
Ha a könyvtári rendszer hátterét adó adatbázishoz tartozik
a Z39.50 szabványnak eleget tevô ún. Z-szerver, akkor ezt
a könyvtári rendszert már tetszôleges, a Z39.50 szabványnak
megfelelô ún. Z-klienssel megszólíthatjuk.
Ugyanazon felületen keresztül kereshetünk eltérô könyvtári
adatbázisokban, megjeleníthetünk és letölthetünk rekordokat
és egyéb, a kereséssel kapcsolatos mûveleteket végezhetünk.
Az átvett rekordok további feldolgozásra is alkalmasak.
A felhasználó nem látja, sôt ideális esetben nem is tud a Z39.50
létezésérôl. Ilyen Z-kliens például a WinPac, amely lehetôvé
tesz több adatbázisban történô keresést. Az Egyetemi Könyvtár
a programot minden Horizon felhasználó tanszéki könyvtár
rendelkezésére bocsátja, amelyek az adatbázis építésében részt
vesznek.

WinPac-kal elérhetô online katalógusok, amelyeket az Egyetemi
Könyvtár és a tanszéki könyvtárak eddig használtak:
idegen nyelvûek

• Library of Congress katalógusa
• MELVYL (kaliforniai egyetemi könyvtárak közös 

katalógusa)
• BIBSYS (norvég egyetemi könyvtárak közös katalógusa)
• Ausztrál Nemzeti Könyvtár katalógusa
• Kanadai Nemzeti Könyvtár katalógusa
magyar nyelvûek

• ELTE Egyetemi Könyvtár  katalógusa
• ELTE BTK Központi Könyvtárának katalógusa
• Miskolci Egyetem Központi Könyvtára és Levéltára 

katalógusa
Egyéb, Interneten elérhetô adatbázisok:

• Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának
katalógusa,

• Könyvtárellátó Közhasznú Társaság katalógusa
• Francia Nemzeti Katalógus
Minden könyvtár gyûjtôkörének megfelelôen bôvítheti az elérhetô
adatbázisok körét. Ha találunk számunkra hasznosítható adatbázist,
érdemes ellátogatni a mûködtetô könyvtár honlapjára. Itt

találhatunk információkat arról, van-e Z-szerver a rendszerben,
milyen paramétereket használjunk az eléréshez. Megtudhatjuk
a rendszergazda nevét, akivel kapcsolatot vehetünk fel. Ha nincs
Z elérési lehetôség, sok esetben Telnettel is lehet kommunikálni.
Érdemes felderíteni, hogy térítéses-e az adatbázisból való letöltés.
Ebben az esetben a könyvtárnak mérlegelnie kell, hogy igénybe
veszi-e a lehetôséget.
Miután bejutottunk a kívánt adatbázisba, lekeressük a szükséges
rekordokat és leválogatjuk. Amikor  bizonyos számú leválogatás
megtörtént, el kell elküldeni a mindenkori rendszergazdának, ill.
a rendszeradminisztrátornak e-mailben. A letöltés és az elküldés
fortélyairól mindenki kap segítséget és útmutatást.

A leválogatott és elküldött bibliográfiai rekordokat a rend-
szeradminisztrátor konverzió után betölti a Horizon adatbázisába.
Az így bekerülô új rekordok bibliográfiai egyedi azonosítóit
az ún. bibszámokat visszaküldi a feladó könyvtárnak. Ezeket
a rekordokat meg kell nyitni  és a szükséges javításokat el kell
végezni!

A legfontosabbak:

• besorolási adatok egységesítése
• indikátorok javítása
• a nem kiutalt szerzôségi adatok kiutalása
• revideálási esemény feltüntetetése
• ékezetes betûk szükség szerinti javítása
• többkötetes könyveknél rendezni kell a kötet- és 

fejrekordok helyzetét
• ha nincs fejrekord, készíteni kell
• össze kell kapcsolni a fejet a kötetrekordokkal
• fel kell tüntetni a kötet számát és a kötet címét,

ha nincs
• a központozási jeleket, ha hiányzik, pótolni kell
• duplumok átnézése:
• Ha ténylegesen duplum, törölni kell azt a rekordot, a-

melyhez még nincs példány fûzve. Ez általában az utolsó,
tehát a frissen konvertált rekord lesz.

• Értelemszerûen, ha töröljük a duplumot, a szükséges
példányt a már meglévôhöz kell fûzni, monogrammal
ellátva. Elôfordul, hogy nem igazi dupla rekordról van
szó. Lehetséges, hogy egy többedik kötet, ekkor
a fentiekben leírtak alapján kell eljárni

• Lehet, hogy csak az ISBN, ill. az LCCN szám egyezik,
de valójában különbözô dokumentumokról van szó
Ekkor a rekordot meghagyjuk, de a szükséges javításokat
el kell végezni ez esetben is.

Sajnos, az adatbázisban sok a javítatlan , példány nélküli, esetleg
dupla rekord, ezért fontos, hogy mindenki gondozza  sajátjait.
Csak így érhetjük el, hogy egységes, pontos adatbázist bocsássunk
a felhasználók rendelkezésére.

Más adatbázisok bibliográfiai rekordjainak
hasznosítása
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Hírek, információk

Az Egyetemi Könyvtár Informatika fôosztály telefonszámai:
266-1555, 266-5866/25, fax:266-4634
Munkatársai:
Dobos Péter (dpeter@lib.elte.hu) számítógép üzemeltetô
Kálóczi Katalin (kaloc@lib.elte.hu) könyvtári rendszer
koordinátora
Mudri Xénia (mudri@lib.elte.hu) könyvtári rendszer
adminisztrátora
Szilvásy Judit (szilva@lib.elte.hu) rendszeradminisztrátor
Varga Klára (klara@lib.elte.hu) fôosztályvezetô
Vas Péter (vpeter@lib.elte.hu) számítógép üzemeltetô

MOKKA - A MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus)
olyan, 16 könyvtár részvételével tervezett rendszer, amely - az
egyes könyvtárak rendszereinek érintetlenül hagyásával - egyetlen
adatbázisban kereshetôen egyesíti a résztvevô könyvtárak
egységes szabványok szerint készülô katalógusait. Azon kívül
nem kell ugyanazt a dokumentumot annyiszor katalogizálni,
ahány könyvtár beszerzi. A tervek szerint a MOKKA központi
adatbázisai "hátterében": a Magyar Nemzeti Bibliográfia
adatbázisában és más, nagy, nemzetközi adatbázisokban is lehet
majd keresni és ha a katalogizálandó dokumentum még nem
található a MOKKA adatbázisában, katalógus-tétele (rekordja)
átvehetô a "háttérbôl" és a kívánalmak szerint szerkeszthetô,
kiegészíthetô (pl . tárgyszavakkal , megjegyzésekkel).
Szervezetileg a MOKKA (ez esetben Magyar Országos Közös
Katalógus Egyesület) 16 könyvtár egyesülete. E 16 könyvtár
állománya a hazai dokumentumtermést lényegében teljesen,
a hazai lelôhelyû külföldi dokumentumokat pedig csaknem
70%-ban reprezentálja. Ezáltal a MOKKA országos lelôhely-
nyilvántartássá (központi katalógussá) és - valószínûleg, középtávon
- a könyvtárközi kölcsönzés elektronikus rendszerének keretévé
is válik. (Részlet a NIIF Program 1999-2001 c. dokumentumból.)
Honlapja: http://www.iif.hu/~simona/mokka/

MOKKA - Tagkönyvárak:
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Egyetemi Központi Könyvtár
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtár
és Tájékoztatási Központ
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Központi Kenézy Könyvtár
Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Miskolci Egyetem Központi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Országgyûlési Könyvtár
Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Országos Széchenyi Könyvtár
Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
Szent István Egyetem - Budai Területi Iroda, Kertészet-, Élelmiszer-
tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár
Szent István Egyetem -  Gödöllôi Egyetemi Karok Központi
Könyvtára

MOKKA - A Magyar Országos Közös Katalógus Kht. a Dynix
GmbH-val kötött szerzôdését felbontotta. A Dynix szállította
volna a Közös Katalógust mûködtetô Sunrise szoftvert. Az új
szerzôdést a debis IT Services Dataware Kft-vel kötötte meg,
amely Corvina rendszerét alakítja át az igényeknek megfelelôen.

Készül az új katalogizálási szabályzat az Egyetemi Könyvtárban.
E szabályzat figyelembe veszi a MOKKA katalogizálási és
a USMARC szabályozásokat is.
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Ebben a rovatban azokat a könyvtárosokat mutatjuk be olvasóinknak,

akik régóta munkatársaink az egyetem könyvtári hálózatában.

Mindnyájan tudjuk, hogy munkájukat legtöbben mostoha

körülmények között, kevés elismerés mellett végzik. Olyan kollégákat

szeretnénk bemutatni, emberközelbe hozni, akik mindezek ellenére

sokat tettek és tesznek azért, hogy egyetemünkön az oktatói,

kutatói és tanulmányi munka hátterét biztosítsák a dokumentum-

és információ ellátás területén.

Vidéken nôttem fel, Sátoralja-
újhelyen. 1968-ban végeztem az
ELTE Bölcsészettudományi Karán
orosz-latin szakon. Elsô munka-
helyem a Sátoraljaújhelyi Gimná-
zium volt, ahol oroszt tanítottam.
Egy év után Budapestre jöttem,
de hiába kerestem középiskolai
tanári állást. Ezért az Óbudai
Hajógyárban lettem orosz mûszaki
fordító, 1969-tôl. Ezt a munkát 8

évig csináltam és szerettem is. Majd az 1977. év folyamán
a Chemokomplex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgoztam, orosz
nyelvi levelezôként, de a következô évben a Kaffka Margit
Gimnáziumban találtam átmeneti (szerzôdéses) állást. Megint
csak oroszt taníthattam. A latin tanítására egész életemben nem
nyílt lehetôségem. Ezt az állást is felváltottam újabbal, ekkor
lettem elôször könyvtáros, az Irodagéptechnika Vállalat nevû
szervízcégnél, a vállalati dokumentációt és szakmai könyvtárat
kezeltem, mintegy 3 és fél évig. Elvégeztem egy alapfokú mûszaki
könyvtárosi tanfolyamot is az Ipari Minisztérium szervezésében.
1981-ben, megszületett a második fiam is, de pár hónappal
késôbb meghalt a férjem. Jobban fizetô állásra volt szükségem,
így találtam az ELTÉ-re, ahol akkor többet kaptam. Kezdettôl -
1982 júniusától - szerettem itt dolgozni. Szeretem azóta is
a munka kollektív jellegét, a hozzám lélekben hasonló munka-
társaim társaságát, és azt a fajta szolgáltatást, amit az egyetemi
könyvtáros nyújt - jó esetben - a tanulni vágyó fiatalságnak.
Könyvtárvezetônk, Knausz Dezsôné, aki a Központi Olvasónak
csaknem alakulásától kezdve volt vezetôje 1995-ig, szakmailag
kiválóan megalapozta a könyvtár mûködését, és ez a késôbbiekben,
a gépi nyilvántartásra való átállásnál megkönnyítette munkánkat.
Magam is éreztem a szakmai továbbképzés szükségességét,
ezért második diplomaként megszereztem a könyvtáros szakmai
informatikusi diplomát  az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén,
l995-ben. Ekkor már  nyilvánvaló volt, hogy a könyvtárak
modernizálásának nálunk is eljött az ideje. És így lett, hamarosan
elkezdôdtek az elôkészületek a számítógépes adatbevitelre. Sok
érdekes feladatot kellett - és kell ma is - megoldanunk. Mindnyájan
büszkék vagyunk, hogy az Egyetemi  Könyvtár rendszeréhez
elsôként tudtunk csatlakozni.1997-tôl lettem könyvtárvezetô.

Igyekszem munkámat körültekintôen végezni, és nagy öröm
számomra, hogy munkatársaimra mindenben számíthatok.
Végezetül: mintegy véletlenül sodródtam a könyvtárosi pályára,
de örülök, hogy így alakult.

Krasznay Péterné, Bea

ELTE BTK Központi Olvasóterem
könyvtárvezetô

Varga Gáborné Kassay Krisztina a nevem, 1974 óta az ELTE-n
könyvtárosként dolgozom. Itt végeztem  történelem és könyvtár
szakon. 1989-ben fejeztem be a bölcsész karon indított kétéves
informatika kiegészítô szakot. Elsô munkahelyem az ELTE Egyetemi

Könyvtár volt, ahol kezdetben az
olvasóteremben, késôbb az olvasó-
szolgálatban dolgoztam, de feladatom
volt a könyvtárközi kölcsönzés
intézése is.1982 óta dolgozom a BTK
Központi Olvasóteremben. 1989
és1991 közötti éveket családommal
az USA-ban, Kansas Cityben töltöt-
tem. Férjem biológusként kutató-
munkát végzett az ottani egyetemen.
Élményekkel teli izgalmas idôszak volt

ez az életünkben. Hazatérve újra könyvtárosként dolgoztam,
majd néhány év múlva 1993-ban lehetôségem volt a tengeren
túlra menni újra. Ezúttal egyedül. Washingtonban a Kongresszusi
Könyvtárban egy három hónapos tanulmányúton vehettem részt.
A továbbképzést kelet-európai könyvtárosok számára szervezte
az LC (Library of Congress) és a Soros Alapítvány közösen.
Az egy hónapos tanfolyam után néhány hetet tölthettünk el
az egyes osztályokon ebben a hatalmas intézményben. Más
könyvtárakat, intézményeket is meglátogattunk. Hazatérve
igyekeztem a tanultakat kamatoztatni, s könyvtárunk gépesítését,
a könyvtár csatlakozását az egyetem integrált rendszeréhez
elôsegíteni, ebben a munkában folyamatosan részt venni.
Négy gyermekem van. Az idei év elején minden szintû oktatási
intézményben egy: fôiskolás, gimnazista, általános iskolás (egyetlen
lány) és óvodás. A helyzet annyiban változott, hogy két nagyobb
fiam tanul fôiskolán és egyetemen, lányom gimnazista lett, s
maradtam még „fiatal anyuka” óvodás kisfiam révén. Kollegáimmal
együtt szeretném, ha az új Kari Olvasó is kedvelt könyvtára
lenne majd a bölcsészeknek s nekünk ugyanolyan kedvelt
munkahelyünk lesz, mint eddig volt. Magunkkal visszük a Kari
Olvasó hagyományosan jó légkörét, egymás szeretetét.

Varga Gáborné, Kriszta

ELTE BTK Központi Olvasóterem
könyvtárvezetô helyettes

Könyvtárosok emberközelben
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