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Honi viszonyok – Horizon sajátosságok

A magyar könyvtári integrált rendszerek között a legkevésbé
elterjedt, Európa szerte viszont kedveltnek nevezhetô az
egykor Ameritech Library Services néven ismert, ma epixtech
cég terméke, melyet kontinensünkön a Dynix Kft. forgalmaz.
Talán éppen a tengeren túli eredettel magyarázható, hogy
mindössze négy magyar könyvtárban használják: az ELTE
Egyetemi Könyvtárban, az ELTE BTK Központi Könyvtárban, 
a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában és a Miskolci
Egyetem - Könyvtár, Levéltár, Múzeumában.
A Horizon egyik fontos tulajdonsága a kliens-szerver architek-
túra, ami valamennyi rendszerre jellemzô. Szintén támogatja
azon szabványokat, melyek ma már alapkövetelmények és 
minden ilyen automatizált program jellemzôi: USMARC – ez
teszi lehetôvé a többi elektronizált könyvtárral való egyszerû
adatcserét és a bibliográfiai adatok tárolását -, Z39.50 – ez
pedig a keresés során támogatott szabvány (lásd részlete-
sebben: Mudri Xénia írásában. – In: Horizon Hírlevél. 2000.
október. – 5. p.). 
Elérhetôk vele képszerverek, teljes szöveget tároló és vissza-
keresô rendszerek, multimédiaforrások, egyetemi adatbázisok,
könyvtári szállítók, helyi és távoli adatbázisok, Internet.
Hardverfeltételek szempontjából különféle platformokon alkal-
mazható, számos operációs rendszerrel együttmûködni képes.
Paramétereit, szolgáltatásait és moduláris felépítését tekintve
együttesen szolgál magyarázatul arra, hogy miért elsôsorban
nagy könyvtárakban, komoly forgalmú, jelentôs gyûjtemények
kezelésére, elektronizálására választották. (Ugyanakkor ez ellent-

mondás is, hisz a forgalmazó meg se vetette lábát hazánkban.)
A moduláris felépítés e rendszernek is alapja, melyben az egyes
modulok megfelelnek a könyvtári munkafolyamatoknak. Az
egyszer már bevitt adatokat megôrzi, módosításra, kiegészítésre
és további alapmûveletekhez felajánlja. A modulokon keresztül
nyomon lehet követni egy-egy könyvtári dokumentum útját 
a könyvtárban. (Tudatosan írtam “könyvtári dokumentumot” és
nem “csak” könyvet, mivel a könyvtárak köztudottan ma már
nemcsak könyveket, hanem egyéb ismeret- és információhor-
dozásra képes anyagi formát gyûjtenek. Erre az integrált rend-
szerek többségét is felkészítették, vagyis képesek azok nyilván-
tartását, rendszerezését és kölcsönzését a rendeléstôl egészen
az elôjegyzésig, kölcsönzésig kezelni.) Vagyis a könyvek és folyó-
iratok mellett: videokazetták, hanglemezek, hangkazetták, CD-k
és egyéb számítógépes anyagok állományba vételére és rende-
zésére is képes. Ezt úgy oldották meg, hogy a katalogizáló mo-
dulban a bibliográfiai rekordot a könyvekhez hasonlóan kell kitöl-
teni, de az adott rekordhoz (bibliográfiai tételhez) új mezôket
(adatelemeket) rendeltek, melyekbe az adott dokumentum
típusát és sajátos tulajdonságait jelölô kódokat lehet bevinni.

Modulok

Ezt az integrált rendszert az ELTE Egyetemi Könyvtárában ismertem
meg és annak jelenlegi állapotát tükrözve, hiányosságait bemutatva
kívánom felvázolni mûködését. Az 1999-es évhez képest jelentôs
elôrelépés volt a múlt év elején, hogy valamennyi modult használat-
ba vették: így a folyóirat-kezelô és a szerzeményi modult is. 
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Fontosnak tartom, hogy egy rövid kitérôvel segítsek megértet-
ni, mi az a modul? Leginkább egy könyvtár felépítése segít
ebben: ahol jól elkülönülô feladatok és a feladatoknak
megfelelôen osztályok léteznek (szerzeményezés, folyóirat-
feldolgozás, katalogizálás, olvasószolgálat, számítástechnikai,
stb.). Az integrált rendszereket készítôk ezen osztály-felada-
tokhoz rendelten hozták létre a modulokat. Vagyis a modul
egy-egy konkrét könyvtári feladat.
A könyvtári dokumentum beérkezési folyamatának és a munka-
folyamatoknak megfelelôen: Beszerzés, Folyóirat, Katalogizálás,
Keresés, Kölcsönzés moduljaival dolgozhatunk. A Rendszer-
adminisztrációs modult, mellyel az összes modul paramétere-
inek beállítása történik, csak érintôlegesen említem: itt végez-
hetô el az egyes modulok felhasználó azonosítóinak, jelszavai-
nak és felhasználói konfigurációinak beállítása. Erre szokták azt
mondani, hogy „nem a könyvtárosnak találták ki”.
Modulonként kínál különbözô szolgáltatásokat, természetesen
annak megfelelôen, hogy az adott modul kizárólag a könyvtár
dolgozóinak vagy már az olvasóknak is szól. 

1. Beszerzés

A Beszerzés modul például: Terjesztôk, Költségek és Extra ter-
helési típusok rögzítését, Dezideráta, Terjesztô és Árfolyam
tábla szerkesztést, Rendelési mûvelettípusok definiálását,
Gyûjtemények és Példánytípusok beállítását, Követési össze-
foglalót, Rendelések statisztikai táblájának szerkesztését kínálja.
Lehetôség van a beállítások és a fent említett táblák módo-
sítására, átszerkesztésére (például a rendeléseket a terjesztôk
vagy a rendelés létrehozási dátuma szerint), illetve az egyes
listák megjelenítésére, valamint a rendeléstípusok beállítására. 
A beszerzési folyamat legfontosabb eleme a Rendelés, melyben
megnevezi a terjesztôt, leírja a példányt, a mennyiséget, a költ-
ségvetést és a rendelt példányok végösszegét, tájékoztat 
a számla kiállításáról és a szállítási címrôl. Biztosítja továbbá 
a példányelosztást is: egy több példányban megrendelt doku-
mentum esetén lelôhelyenkénti szállítási címet is meg lehet
adni. A modulnak ez a része megjelöli a költségvetést is, vagyis
melyik költségkeretet terheli (ha több van) a példány. Magát 
a rendelést ki lehet nyomtatni, ha a reklamáláshoz ez szükséges,
de ez a folyamat elektronikusan is elindítható, ha a terjesztôvel 
számítógépes kapcsolatban van az intézmény. 
A Példányok érkeztetése vagy a rendelésben vagy a számlázás-
ban történik. A szállítótól beérkezett számlákkal elindítható a
Számlázás folyamata, majd a Bizonylat készítése a pénzügyi
osztálynak, ami a szerzeményi költségeket fogja jelezni.
Szerkezetét tekintve ez a modul is az integrált rendszerek
jellemzôit hordja magán, mikor a menüs szerkezet, funkcióbil-

lentyûk használata és az egyes menüpontokban egy megnyitott
ablak mögött több oldal is lehetséges – mintha több oldalas
ûrlapokat töltögetnénk ki. 
Ezen rendszerek elônye, hogy nem kell mindig mindent újra
beírni: ha egy olyan dokumentumot szeretnénk megrendelni,
ami már létezik az adatbázisban - megnyitjuk az adott rendelést,
átlépünk a PAC-ba, lekeressük a szükséges rekordot (bibliográ-
fiai leírás) és az Elküldés Beszerzés menüponttal a már megnyi-
tott rendelési ablakba beemeljük a rekord sorait. Természe-
tesen más rendelésbôl is másolhatunk át sorokat. 
Elektronikus rendelést a Horizon kétféle formátumban képes
készíteni: BISAC és Edifact. A rendelési fájlt lemezre másoltan
postán, fájlként másoltan elektronikus úton, e-mailben csatolt
fájlként és a terjesztôi szoftveren keresztül is lehet továbbítani.
Ha szükséges, a rendelés visszavonását is el tudja végezni 
a rendszer. 
Ebben a modulban történik a meg nem érkezett példányok
Reklamálása, melyhez terjesztônként kell megadni az elsô és 
a második reklamálást generáló napok, valamint az összes
reklamálás számát. A Rendeléshez hasonló a Könyvelés, ami 
a számlákat és kiegészítô számlákat tartalmazza. Elkészíthetô
benne a Jelentés: meghatározott költségkeretet terhelô címek
megtekintésével, listázásával, nyomtatásával, Napvége (auto-
matikus) mûvelettel generált reklamálások megtekintésével és
nyomtatásával.

2. Katalogizálás – rekordok importja

A Katalogizálási modul bemutatása elôtt fontos megemlíteni,
hogy szinte minden integrált rendszerben dolgozó könyvtár
törekszik arra, hogy adatbázisát, számítógéppel feldolgozott
állományát látványosan, hatékonyan gyarapítsa. Erre a lele-
ményes könyvtárosok és számítástechnikai szakemberek szám-
talan módszert dolgoztak ki: mindenekelôtt használják a nem-
zetközi szabványokat, számon tartják az azonos rendszerben
dolgozó intézményeket, esetleg közös vagy osztott (Vocal-féle)
katalógusok építésébe fognak, elôfizetnek a Nemzeti Bibliog-
ráfia számaira, ha abból át tudnak tölteni saját adatbázisukba. Az
ELTE is ezek közül válogatott, például importál: az MNB CD-
ROM-ból, a Z klienssel a Library of Congress (LoC), KLTE és 
a JATE Központi Könyvtárának állományából, KELLO, BIBSYS
és a MELVYL adatbázisából, OCLC CD-ROM-ról.
Ha az adott dokumentum leírása egyik adatbázisban sincs meg,
akkor következhet a katalogizálás, melynek a mezôkbôl álló
USMARC az alapja. Ebben minden mezôt egy 3 jegyû szám
jelöl. Léteznek fix mezôk, melyek csak szigorúan meghatározott
értékeket vehetnek fel, valamint változó mezôk – ezek tartalma
és hossza a funkciótól függôen más és más lehet. A mezôkhöz
almezôk is tartozhatnak, melyek az adatokat tartalmazzák.
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A Horizon Katalogizáló moduljában a rekordok készítésén túl
egységesítésre (authority) is van lehetôség: automatikusan
készül új authority rekord. Mielôtt azonban újat készítene 
a leíró vagy a rekord száma alapján, vagy a Keresô modulban
utána kell néznie, hogy nincs-e ilyen már a rendszerben. Csak
ezután lehet újat készíteni, illetve két vagy több ugyanazon ada-
tot leíró rekordot egyesíteni egyre, és ehhez csatolni az összes
többi rekord hivatkozásait. Az egységesítéshez nemcsak az
authority  rekordokat, hanem a Könyvek bibliográfiai leírásának,
Msz 3424/1-78. sz. szabványát (kiegészítéseivel együtt) is fel-
használják az ELTE könyvtárosai. 
A Katalogizálás során lehetôség van már létezô bibliográfiai
rekordhoz új, még nem létezô példányrekordot rendelni.
Ebben az esetben csak a példánymezôket kell kitölteni (ezzel
meggyorsítva a feldolgozást): gyûjteményi kód, vonalkód,
lelôhely, példánytípus, raktári jelzet, leltári szám, beszerzés for-
rása, ár, megjegyzés, példánystátusz.
Többkötetes könyvek esetében a közös fej elkészítését a köte-
tek és példányok leírása, majd a rekordok hierarchikus össze-
kapcsolása követi. Itt mindig a kötetet kell a fejhez kapcsolni.

3. Folyóirat

A Folyóirat modul felépítését tekintve hasonlít a katalogizáló
modulhoz, de éppen a folyóiratok sajátossága, a folyamatosan
érkezô számok miatt kiegészítésekre szorul, így két részbôl áll.
Ugyanúgy három számjegyû mezôszámokkal, indikátorokkal és
almezôkkel lehet egy-egy bibliográfiai adatelemet definiálni, de
itt már megjelennek a számozás adatcsoport adatmezôi: dátum,
indulás évszáma, megszûnés évszáma, kiadás helye és nyelve,
gyakoriság, rendszeresség, stb. A Katalogizáló modulban
elkészített rekordot lekeresve a PAC-ból át kell irányítani 
a Folyóirat nyilvántartásba, és itt lehet Elôfizetési példányt
szerkeszteni hozzá. Ehhez pedig Elôjelzés beállítást rendelni:
vagyis a példányszámok érkezési szabályait. Beállíthatjuk azt is,
hogy a PAC-ban is megjelenjen az adott lap várható beérkezési
ideje. A legbonyolultabb a folyóiratok Elôjelzésének elkészítése,
mivel egy váratlanul, más idôpontban megjelenô szám föl-
boríthatja az éves Elôjelzést. Esetleg rosszul készítik el az adott
lap Elôjelzését. Ezért beleépítettek a felvétel megkönnyítésére
egy Megjelenési sablont. Az Elôjelzési teszt pedig megmutatja 
a beállítások alapján létrehozott, véglegesíthetô formát - ez az
önellenôrzés eszköze.
A folyóiratoknál lényegében két modulról kell beszélni: az egyik
a Folyóirat maga (katalogizálva és nyilvántartási oldalaival
kitöltve), míg a másik az Érkeztetése. Csak olyan folyóiratot
lehet érkeztetni, melynek mind a katalogizálása, mind a nyilván-
tartása elkészült már. Innen lehet sürgôs reklamációt generálni,
az összevont számokat, nem várt mellékleteket mint speciális

dokumentumot érkeztetni. A nem várt számokat, speciális
példányokat képes beállítani: az olyan elôjelzett példányokat,
melyek más példányinformációkkal rendelkeznek, mint az elô-
jelzésben (pl.: összevont számozás), vagy egyáltalán nem volt
elôjelezve (pl.: melléklet, különszám), vagy nincs elôjelzési
mintája.

4. Kölcsönzés

A Kölcsönzési modulnál találkozhat elôször az olvasó a rend-
szerrel – még csak közvetve. Végzi az olvasói adatok nyilván-
tartását, a beiratkozás mûveletét, amikor a rendszerbe egy
vonalkód azonosítóval kerül be a felhasználó. Jobb esetben egy
számítógépes kártyagyártó gépet is tudnak kapcsolni hozzá, így
rögtön a beiratkozásnál vonalkódos, fényképes kártyát lehet
adni az olvasóknak (mint az OSZK, BKE). A vonalkód leolvasó
használata támogatott, ezzel történik mind az olvasók, mind az
egyes dokumentumok azonosítása.
A Horizon képes elkülöníteni az olvasói típusokat, ami külön-
bözô jogosultságokat, kölcsönzési határidôket, beiratkozási
díjakat, más-más könyvtárhasználati feltételeket jelent. 
A beiratkozás ablaknál fontos a Postázási forma: e-mailben vagy
postán kapja-e meg az értesítéseket, felszólításokat az olvasó?
Olvasók keresése (kölcsönzés, adatváltoztatás esetén) történ-
het menübôl vagy funkcióbillentyû (F4) használatával: veze-
téknév, vonalkód, az olvasónál lévô dokumentum vonalkódja és
az olvasó száma szerint (a Horizon minden új olvasónak
mechanikusan ad egy azonosító számot).
E modulban történik a kölcsönzés és visszavétel – teljesen
automatizáltan: külön ikonnal a két munkafolyamatnak. A visz-
szavételnél nem kell feltétlenül azonosítani az olvasót, mivel 
a rendszer a dokumentum vonalkódját beolvasva felismeri az
olvasót, akinél az kölcsönözve volt és visszaveszi tôle.
Nevezhetjük Gyorskatalogizálásnak vagy Gyorsfelvételnek,
ugyanazt a munkafolyamatot takarja minden könyvtári rend-
szerben: amikor számítógéppel feldolgozatlan példányt
szeretne az olvasó kölcsönözni. Ha talál hozzá bibliográfiai
rekordot a kölcsönzô könyvtáros, akkor gyorsabban, ha nincs,
akkor kicsit lassabban történik az állományba vétel. Az adott
példány visszahozatalakor a rendszer figyelmeztet, hogy katalo-
gizálni kell.
A kölcsönzést végzô géphez csatolt nyomtatón az olvasó és 
a könyvtárosok számára Cédulanyomtatás lehetséges: lejárati
dátumról, igazolás a visszavett példányokról, kikölcsönzött
példányokról, fizetésrôl, visszatérítésrôl és hosszabbításról iga-
zolást – a könyvtárosoknak: katalogizálandó példányokról, fél-
reteendô dokumentumokról listát. Szükség esetén a példányok
hosszabbítása – akár az összes, akár csak egy – is a Kölcsönzés
ablakban történik. 
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Az olvasókhoz rendelt blokkokkal lehet az eddig lezajlott tranz-
akciókat, a kikölcsönzött dokumentumok számát, késedelmi
díjakat, sérülten visszahozott, rongált könyveket, lejárt köl-
csönzéseket megtekinteni. Kérhetünk blokktörténetet: a múlt-
beli eseményeket (túllépett maximumok listáját: maximum
példány, lejárat, türelmi idô, ki nem fizetett késedelmi díj, stb).
Ezek a blokkok automatikusan feloldódnak, amikor az olvasó
rendezi tartozásait.
A könyvtári szolgáltatások közé tartozik az Elôjegyzés készítése
és a Félretétel is, amit mind az olvasó, mind a könyvtáros
végezhet. Ez egyedi, hisz nem minden integrált rendszerben
készíthet az olvasó magának Elôjegyzést - mint ahogy a BKE
Központi Könyvtárában az Olib-bal sem. Bár nem biztos, hogy
ebben az esetben nem az anyagi okok szolgálnak magyarázatul:
ott ugyanis fizetni kell ezért a szolgáltatásért. Az ELTÉ-n viszont
ingyenes. Itt, ha a könyvtáros készíti az Elôjegyzést: a PAC-ban
lekeresi az adott példányt és az Elôjegyzés menüt kérve kitölti
az ablakot. 
A Kölcsönzés modulban kell az olvasók pénzügyeit rendezni 
a könyvtárral: Késedelmi díjak kiszabása (amit a rendszer maga
számol a korábbi beállítások alapján) és az elvesztett példányok
esetében (szintén automatikus). Kézzel kiszabott díj a Könyv-
tárközi kölcsönzés és a Másolásszolgáltatás. Ezek az olvasói ada-
tok blokkjaiban, a Díjaknál rendezhetôk.
A Napvége futtatása során automatikusan hozza létre a Hori-
zon a Felszólításokat és Értesítéseket: félretételrôl, elôjegy-
zésrôl, kölcsönzési határidô lejártáról, késedelmi díjról.

5. PAC

Végül a PAC modul, mely a könyvtár arcának is nevezhetô: 
a keresés eszköze. Gyakorlott keresôknek nem okozhat gon-
dot, ha ismeretlen rendszerrel találkoznak: szinte mindenütt
azonos billentyûket kell használni, így ezektôl el is tekintek.
Érdekesebb az, ahogyan a Horizon keresôindexei felépülnek. 
A klasszikus keresési szempontokat ajánlja: szerzôi betûrend,
szerzô mint kulcsszó, cím betûrend és kulcsszó, tárgyszó
betûrend és kulcsszó, sorozat, ISBN, ETO, ISSN, kiadó
betûrend és kulcsszó, raktári jelzet, helyszakszám. 
Szerzôi betûrendben való keresésnél „környezetében” mutatja
meg a találatot, mellette az adatbázisban megtalálható könyvei
számával - ezzel mûveiben való böngészést biztosítva. Ezután
mûveinek egy pusztán címmel és megjelenési évvel ellátott
egyszerû listáját adja – e listában gyorsan mozoghatunk, kijelöl-
hetjük a minket érdeklô tételeket és azokról egy részletes listát
kapunk, teljes leírással, raktári jelzettel, az elôjegyzések számá-
val, megtekinthetjük a példányokat is a pillanatnyi lelôhellyel,
gyûjteményi hellyel és a példány státuszával. A Kapcsolódó
mûvek billentyû választásával a keresés „hólabda módszerét”

folytathatjuk, mivel a tételben szereplô szerzô, közremûködô,
tárgyszólánc, sorozat további mûvekhez vezet el. Itt meg lehet
adni, hogy mi legyen a kapcsolódási pont: szerzô, tárgyszó vagy
sorozat.
Kulcsszavas keresésnél több kulcsszó esetén OR vagy AND
kapcsolatot rendelhetünk a kulcsszavakhoz.
A találati listát, illetve az ebbôl összeválogatott listát ki lehet
nyomtani, el lehet menteni késôbbi használatra.
A Horizon is képes Katalóguscédulát gyártani, de ezt a képes-
ségét nem használják ki a könyvtárban, mivel nem felel meg 
a szabványnak. Ez egy új rendszer üzembe helyezésének elsô
idôszakában megnehezítheti a munkát, hisz minden könyvtár
szívesen dolgozza fel állományát legalább az elsô évben pár-
huzamosan: hagyományos katalógust építve és gépi adatbázisát
gazdagítva.

Múlt – jelen - jövô

Mivel a tengerentúlról származik és hazánkban nem terjedt el
ez a rendszer, gondot okozhat a karbantartása, noha Európa
szerte jók a referenciái. Partnerei vannak: Belgiumban,
Németországban, Dániában, Görögországban, Németalföldön,
Hollandiában, Ausztriában, Svájcban,…stb. Hamburgi fôigaz-
gatósága mellett 11 kirendeltséget tart fönn a kontinensen és
tervezi a Dynix egy budapesti iroda felállítását is (ami még nem
következett be). Ettôl függetlenül a támogatási program
mûködik, mint más, hazai forgalmazóval, képviselettel ren-
delkezô könyvtár-integrációs rendszerek esetében: telefonos
rendszertámogatás, 4 órán belüli helyszíni kiszállás, rendszer-
szintû megközelítés, szoftver és dokumentációfrissítés, távdiag-
nosztika, stabil tervezhetô szervizköltségek, stb. A 4 órán belüli
helyszíni kiszálláson kívül minden ilyen szolgáltatást megvalósí-
tanak, például a PolyPM-mel távolról (telefonon) bármelyik
kliens manipulálható. Emellett az e-mailes „konzultáció” is
funkcionál. 
Ideálisan kiegészíti mindezt, hogy a magyarországi Horizon-nal
dolgozó könyvtárak szoros együttmûködést valósítanak meg.
Mivel az anyavállalat Amerikában van és még mindig nincs
magyarországi kirendeltség: kevés hazai könyvtárban használják,
idegenkednek tôle. Többek között ez okozza az elterjedtség
hiányát.

Ignéczi Lilla

Petôfi Irodalmi Múzeum Könyvtára
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1998 februárjában vettem át a Jogi Kari Könyvtár vezetését,
mégpedig meglehetôsen speciális helyzetben: a negyedik éve
húzódó felújítási munkálatok egyszerûen nem akartak befe-
jezôdni. A dolgozókat és az olvasókat bezsúfolták két kisebb
elsô emeleti terembe, melyek nem voltak bekötve a számí-
tógépes hálózatba, a dokumentumok nagy része pedig ideigle-
nesen a törökbálinti DEPO-ban „állomásozott”. Ha egy olvasó
innen kért valamit, napokig kellett várnia, hogy kimenjen egy
kocsi, és behozza a dokumentumot.
A személyzet idegileg és fizikailag is elég megviselt állapotban
volt: munkamorál szempontjából nincs annál rosszabb helyzet,
mint ha valaki dolgozni szeretne, de a körülmények nem teszik
azt lehetôvé. Ami engem illet, fô tevékenységem arra korlá-
tozódott, hogy helyettesemmel együtt idônként lementünk 
a félig kész új könyvtár területére, és figyeltük az eseményeket,
„felügyeltük” a kivitelezôket.
A könyvtár összesen két hálózatba kapcsolt gépe a Kar föld-
szinten lévô Számítógépes Laboratóriumának egy eldugott,
sötét és levegôtlen kis helyiségében került elhelyezésre. Nos, itt
kellett volna begyakorolniuk a delikvenseknek - némi segédlet-
tel rendelkezve - az Egyetemi Könyvtárban (továbbiakban EK)
1997 folyamán tartott, másfél napos tanfolyamon tanultakat,
azaz a Horizon számítógépes könyvtári rendszer katalogizáló
moduljának használatát. Közben a „külvilággal” való hálózati
összeköttetés nagyon gyakran szünetelt. A hiba elhárítása több
mint egy évig elhúzódott. Így aztán nem csoda, hogy a gyakor-
lásban beálló szünetek okozta természetes felejtési folyamat
miatt az „egy lépés elôre, kettô hátra” elvén haladtunk 
a megkezdett úton.
Ennek ellenére 1998 márciusában aláírtuk a Megállapodást az
Egyetemi Könyvtárral, mint rendszergazdával. Ez a szerzôdés
tulajdonképpen a Horizon integrált könyvtári rendszer közös
adatbázis építésének feltételeit tartalmazza, és minden újonnan
bekapcsolódó kari és tanszéki könyvtárnak alá kell írnia.
Végre 1998 nyarán beköltözhettünk a megújult könyvtárba,
intézhettük a szállítást, a berendezkedést, az irodák elosztását,
az új könyvtári rend kialakítását, a biztonsági kapu felállítását, 
a mágnescsíkok ragasztását minden egyes olvasótermi könyvbe,
a nagytakarítást, az eligazító táblák elkészíttetését, a telefonok
felszereltetését, a számítógépek hálózatba kötését, stb.
Mondanom sem kell, hogy eközben a számítógépes feldolgo-
zással senki sem foglalkozott. Erre csak az októberi ünnepélyes
megnyitó után került sor. Aztán szép lassan áttértünk a pró-
baüzemrôl (training) az éles feldolgozásra. Sajnos az egyetlen
teljes munkaidôben feldolgozó kollegina hosszú idôre meg-
betegedett, így az olvasószolgálatosok és egy félállású feldolgo-
zó helyettesítették ôt. Mivel annyit felejtettek a könyvtárosok,
és közben új kollégák is jöttek (az alacsony ELTE-fizetések miatt
nagy nálunk a fluktuáció, mióta itt vagyok, 9-en mentek el),

kértem a fôigazgató-helyettes asszonyt és a rendszergazdát,
hogy legyen még egy tanfolyam, sôt, többször elôfordult, hogy
az EK munkatársai jöttek át hozzánk, miután e-mailben jeleztük
a problémát. (Szerencsés helyzetben vagyunk, a két könyvtár
igen közel esik egymáshoz.)
1999-ben lehetôségünk nyílt néhány új számítógép beszer-
zésére, ezekkel könnyebben ment a munka. 1999 nyara volt 
a „nagy áttörés”, kicsit meglódult a feldolgozás, belejöttek 
a lányok.
2000 elején végre sikerült betöltenünk a betegsége miatt magát
leszázalékoltató feldolgozó munkatársunk státuszát egy jól
képzett szakemberrel, szeptemberben pedig egy másik meg-
üresedô státuszra találtunk egy olyan fiatal és lelkes kolleginát,
aki azelôtt a SOTE Központi Könyvtárában dolgozott, ismeri és
szereti a Horizont.

A Horizon integrált könyvtári rendszer
bevezetése az ELTE Jogi Kari Könyvtárában
(1998-2000)
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A cédulakatalógust értelemszerûen lezártuk 1998 végén, és
kiírtuk, hogy az 1999 óta megjelenô mûvek már csak a számí-
tógépes katalógusban kereshetôek. Ez a lezárás csak akkor
történt meg, amikor a hálózati viszonyok stabilakká váltak, addig
a biztonság kedvéért párhuzamosan építettük a cédulakataló-
gust és a számítógépes katalógust. Ezek nehéz idôk voltak –
senki sem szeret ugyanis DUPLÁN dolgozni.

A feldolgozandó dokumentumok fontossági sorrendben:

1. Új szerzemények:
- könyvtári beszerzések 
- tanszéki beszerzések 
- könyvtári és tanszéki ajándék könyvek

2. Retrospektív:
- olvasótermi könyvek (a különbözô jogágakat és egyéb 

témaköröket felosztottam a feldolgozók között)
- raktári könyvek (ezekre még nem került sor, csak ha sok-

szor felkérnek egy-egy raktári könyvet, és az fölkerül az 
olvasótermi szabadpolcokra)

A Kar 21 tanszéke közül csak négy alkalmaz könyvtárost, ezek
közül is csak háromnak van könyvtáros végzettsége. 2000
nyarán két tanszéki könyvtáros vállalta, hogy megtanulja 
a Horizon használatát, és ami az ô tanszéküket illeti, leveszik 
a vállunkról a feldolgozás terhét.
Az ezzel együttjáró beruházások fedezetének elôteremtése
azonban gondot jelent.
Másfél évvel ezelôtt kiküldtem a tanszékvezetôknek egy kör-
levelet, melyben felajánlottam a keresô szoftvernek az általuk
megjelölt tanszéki gépekre való telepítését. Kilencen jelezték,
hogy igényt tartanak erre a szolgáltatásra, a rendszergazda el is
végezte a keresô modul telepítését ezen a kilenc tanszéken, de
sejtésem szerint nem sok tanszék él a lehetôséggel, a legtöbb
oktató nem is tud róla. 
2000 júniusában felmerült a kérdés, mely modulok beve-
zetésére kerüljön legközelebb sor. Mivel nálunk nincs köl-
csönzés (illetve csak oktatók számára van), a Horizon rend-
szergazdája a beszerzési és a periodika modulra gondolt, ter-
mészetesen elôször gyakorló változatban.
A folyóiratok rendelése többféle keretbôl történik a Karon, elég
áttekinthetetlen módon, ennek egységes számítógépes keze-
lése egyelôre elképzelhetetlen számomra. Azt gondolom, hogy
egyetlen, részmunkaidôs folyóiratosunk eleinte csak a kari
könyvtárba járó folyóiratokkal tud foglalkozni, ha megtanulta 
a Horizonnal történô folyóirat-feldolgozást, de még így is segít-
séget kell mellé adnom. A két teljes munkaidôben (könyveket)
feldolgozó kollegina közül az egyik fog besegíteni a periodika-

modul kezelésébe, és ô tanulja meg a szerzeményezési modul
használatát is.

Végül néhány pontban összefoglalnám a rendszerrel kapcso-
latos tapasztalataimat és véleményemet:

1.) Munkatársaim szerint a Horizon, bár a címleírási szabvány,
illetve a visszakereshetôség minden lehetséges szempontjára
igyekszik tekintettel lenni, kissé nehézkes, túlbonyolított rend-
szer, sokat kell az egérrel kattintgatni, továbbá a kurzor beál-
lásának állandó figyelése és az apró betûk miatt rontja a szemet.
Azért pár hónap alatt meg lehet szokni - a sokak által kedvelt
TINLIB után is - ezt a kissé „barátságtalan” felületet.
(Hozzá kell tennem: felhasználói szinten egyáltalán nem barát-
ságtalan!)

2.) Problémát jelentenek a bent lévô idegen nyelvû tárgyszavak,
melyek külföldi adatbázisokból kerülnek ide (ezeket le kellene
fordítani magyarra), és az is, hogy semmiféle ellenôrzés, javítás,
egységesítés nincs e téren, ami nemcsak a tárgyszavaknál jelent
gondot, hanem egyáltalán az egész bibliográfiai leírásnál. (Nem
tudjuk pl., hogyan lehet a tárgyszavakhoz utalót készíteni.)
Mi jó másfél éve dolgozunk egy jogi tárgyszójegyzék
kialakításán, ha meglesz, szívesen odaadjuk a többi könyvtárnak
segédlet gyanánt, de jó lenne, ha minden szakterület könyvtára
elkészítené a maga tárgyszójegyzékét, és népszerûsítené, hogy
ne mutassanak olyan tarka képet a tárgyszavaink. Szeretném
javasolni, hogy a tárgyszavak használata és alkalmazása témá-
jában legyenek a jövôben rendszeres konzultációk.

3.) Sajnos az angol nyelvû teljes dokumentáció lefordítására és
modulonként történô kötetekbe rendezésére nem került sor; a
segédletek szálanként érkeznek, néha hibák maradnak bennük,
de jó, hogy egyáltalán van valami írásbeli útmutató, ugyanis a
másfél napos tanfolyam alatt nem lehet elsajátítani a rendszer
használatát. A tanfolyam elvégzése után a gyakorló adatbázis-
ban (melyben sok hiba bentmarad, hiszen kezdôk használják)
kell begyakorolni a „ogásokat”, és elakadáskor e-mailt lehet
küldeni a probléma leírásával az Egyetemi Könyvtárnak, ôk
pedig még aznap vagy másnap válaszolnak. Addig félre kell tenni
a problémás dokumentumot. Ez az egész kicsit olyan, mint a
levelezô képzés, vagy egy önképzôkör. A legideálisabb, ha 
sikerül egy horizonost a könyvtárba csábítani, aki ért hozzá, és
kéznél van, így könnyebben meg tudja tanítani a többieket. 

4.) Ha a gyakorló adatbázisban sikerül jó rekordokat elôállítani,
ne ijedjünk meg, azok nem fognak elveszni, át lehet ôket emel-
ni a közös adatbázisba. Érdemes minél elôbb vonalkódle-
olvasókat beszerezni, csak vigyázzunk, hogy azok kompatibilisek
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legyenek a meglévô számítógépekkel (nálunk sajnos alaplapokat
kellett cserélni, mert nem voltak azok).
A vonalkódokat az EK gyártotta le számunkra, nekünk ez volt 
a legkézenfekvôbb  megoldás.

5.) Ne habozzunk e-mailben jelezni a feldolgozással kapcsolatos
gondokat akkor sem, ha már „élesben” dolgozunk. Az EK
Informatikai fôosztályának dolgozói tényleg hamar válaszolnak,
sôt sok esetben személyesen is átjönnek. Egy verzióváltás ide-
jén nem irigylem ôket – gondoljuk csak meg, hány helyen, hány
gépen kell ugyanazt végigcsinálniuk. Arra készüljünk fel, hogy ha
meghibásodás miatt lesikálják a gépet, vagy gépcsere van, az
egész Horizont újra kell telepíttetni az Egyetemi Könyvtárral, 
(a telepítéshez csak nekik van joguk), így érdemes elôre meg-
szervezni egy optimális idôpontot, hogy ne legyen üresjárat.

6.) A kölcsönzés - a kölcsönzési modul bevezetéséig - nyugod-
tan mehet tovább hagyományos formában, a cédulák aláírásá-
val, csak mi a cédulákat kézzel írjuk meg, s csak a leglényege-
sebb adatokat (szerzô, cím, leltári szám, ár) tüntetjük fel.
Nálunk így kölcsönöznek az oktatók.

7.) Vezetôk számára a teljesítmény figyelését megkönnyíti az EK
rendszergazdája azzal, hogy minden hónap elején megküldi
személyekre lebontva az elôzô havi rekordszámokat.

8.) Nem tudom, a feldolgozás ellenôrzése mennyire alapos, de
idônként kapunk olyan leveleket, melyekben hibáinkra hívja fel
a figyelmet az EK rendszergazdája. A kapcsolattartás szempont-
jából nagyon fontos, hogy minden feldolgozónak és ter-
mészetesen a könyvtárvezetônek is legyen e-mail címe.

Végezetül sok szerencsét kívánok a Horizonhoz az összes újon-
nan belépô könyvtárnak. Egy idô után (remélhetôleg nem más-
fél-két év után, mint a mi esetünkben) már garantáltan élvezni
fogják a közös katalógus elônyeit (pl. a példánycsatolások
esetében). Mi tavaly óta már a szakdolgozatokat is a Horizonnal
dolgozzuk fel, így sokkal egyszerûbb nyilvántartani ôket.
Jó munkát mindenkinek!

Jägerné Fürstner Krisztina

könyvtárvezetô
ELTE ÁJK Kari könyvtár
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Az Oktatási Minisztérium  kezdeményezésére Magyarorszá-
gon is elindult az elektronikus folyóiratok és referensz adat-
bázisok központilag koordinált beszerzésének folyamata.
Mivel ezen szolgáltatások ára szinte megfizethetetlen egy-egy
felsôoktatási intézmény könyvtára számára, a megoldás az
összefogás, azaz konzorciumok alakítása lehet. 
A minisztérium szakértôi bizottságot alakított, melynek fela-
data a helyzet elemzése, és javaslatok kidolgozása. A munká-
ba bevonták az egyetemi könyvtárak igazgatóit és munkatár-
sait is.
Az OM által indított felmérés és vizsgálat felhasználta 
a Magyarországon már a 90-es években megkezdett elem-
zések eredményeit; többek között a Neal-jelentésként ismert,
a Világbank részére készített, 1995-ben nyilvánosságra hozott
fejlesztési tervet. A vizsgálat az 1998/99-es években részlete-
sen nagyító alá vette az egyetemek folyóirat-beszerzési
adatait. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a ráfordítás
csökkent a folyóiratok és a könyvbeszerzés tekintetében. Ezt
a folyamatot kívánatos lenne megállítani.
Az egyetemi könyvtáraknak gyûjteményeik alakításakor
figyelembe kell venniük, hogy feladatuk az ország és a világ
információs vagyonának elérhetôvé tétele. A könyvtár szol-
gáltatásainak színvonala az egyetem számára is létkérdés, 
a szakok és a tudományos minôsítô képzések beindítása és
akkreditációja is függhet attól, milyen minôségû az információ-
szolgáltatás infrastruktúrája.
Az EISz program szorosan kapcsolódik a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának könyvtári osztálya által kialakí-
tott könyvtárfejlesztési stratégiához is. Ebben fontos szerepet 
kap a telematikai program, mely megteremti a gépi hátte-
ret, támogatja a nagy sávszélességû hálózat kialakítását,
fejlesztését.
A program célja, hogy a felsôoktatás és a kutatói szféra
számára hozzáférhetôvé tegye az elektronikus információs
szolgáltatásokat és bekapcsolja Magyarországot a nemzetközi
szakirodalmi információ vérkeringésébe.
A tervek szerint egy, az OM-hez kapcsolódó intézményben
mûködik majd az a szervezet, mely irányítja az EISz program
hazai és nemzetközi résztvevôi között a kommunikációt. Az
iroda munkáját testület felügyelné a felsôoktatási intézmények
könyvtárainak és fenntartóinak képviseletében.
A program partnerei: a NIIF, mint a hálózat megteremtôje és
fenntartója, az NKÖM könyvtári osztálya, valamint az OTKA,
amely eddig is részt vett a pályázati támogatásokban. 
A bizottság más európai országok, elsôsorban a finn elekt-
ronikus könyvtár, a FinElib gyakorlatát tekintve példának,
javaslatot tett elektronikus adatbázisok, folyóiratok központi
beszerzésére, az érintett intézmények aktív bevonásával.
Az egyetemi könyvtárak körében végzett felmérés, az eddigi

konzorciumi vásárlások és az OTKA ajánlása alapján, valamint
a nemzetközi példák figyelembe vételével kialakult egy lista,
amelyet az intézmények rangsoroltak. A beszerzendô forrá-
sok rangsorolt listája a következô:

1. Web of Science
2. Swets/Net
3. Silver Linker adatbázisokból kiemelten a CAB, FSTA
4. EBSCO Business Source Premier
5. Elsevier
6. Chemical Abstracts
7. EBSCO Academic Search Elite
8. Academic Press
9. Biological Abstracts
10. ABC Clio (History+Art)
11. Metadex
12. Ovid Medline

Az intézmények javaslatai alapján a következôkkel egészül ki 
a lista:

• Legal Track
• IEEE
• Business Asap

Annak érdekében, hogy 2001-ben elindulhasson a szolgál-
tatás, elkezdôdtek a tárgyalások a Web of Science mind-
három adatbázisának beszerzésérôl, és az Elsevier kiadói cso-
mag megvételérôl.
A Web of  Science teszt-verzója az Egyetemi Könyvtár IP
címein február 28-ig hozzáférhetô a következô web-oldalon:
http://wos.isitrial.com

Kálóczi Katalin

Irodalom:
Dömötör Lajosné – Huszár Ernôné – Szentirmai László: Az egyetemi
könyvtárak külföldifolyóirat-gyarapításának stratégiája és finanszírozá-
sának kérdései. TMT. 47. évf. 2000/9-10. 371-381 p.
Szántó Péter: Országos elektronikus információszolgáltatási programok.
I. Finnország: FinElib. TMT. 47. évf. 2000/9-10. 382-388 p.
Téglási Ágnes: Az elektronikus információ-szolgáltatás (EISz) országos
rendszere. Könyvtári Levelezô/lap 2000/5.11-14 p.
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Az elekronikus információ-szolgáltatás
országos rendszerérôl, az EISz programról



„Lehettem volna oktató…

…de nem lettem, mert  „történelmet „próbatanítván” rájöt-
tem, ez nem nekem való. („Jóindulatú” kollégák, szemtelen,
fegyelmezetlen kölykök…) Így – bár volt néhány sikerél-
ményem – úgy döntöttem, tudásátadási kényszeremet inkább
félreteszem, illetve idônként angolórák adásában élem ki.
Egy évig próbáltam másik szakomat hasznosítani, s elmentem az
Új Magyar Központi Levéltárba dolgozni. Már az elsô hónaptól
másik állást kezdtem azonban keresni, mert a szép környezeten
kívül (Vár) semmi vonzót nem találtam az újkori levél-
tároskodásban. (A Földmûvelésügyi Minisztérium anyagát kel-
lett rendeznem, és olykor különbözô vállalatok iratkezelését
ellenôriznem.) Közben elvégeztem egy-két intenzív angol nyelv-
tanfolyamot, leckéimet egy levéltári raktár csöndjében zavarta-
lanul elkészíthettem. Állást keresvén jelentkeztem kiállításren-
dezônek, babysitternek és napközis felügyelôtanárnak, míg
végül könyvtáros lettem az Államigazgatási Fôiskolán. A levél-
tárban már amúgy is az intézeti könyvtárszobában kaptam

helyet, így idônként módomban állt a könyvtáros kolléganôt
helyettesíteni. Tíz évre a fôiskolai könyvtárban ragadtam. Szép,
modern épület és könyvtár ez, melynek négy hónapra megbí-
zott vezetôje is lehettem. Négy külföldi tanulmányutat köszön-
hetek ennek a munkahelynek, továbbá egy újságírói tanfolyam
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
elvégzése is erre az idôszakra esik.
1995-ben vettem egy nagy levegôt, és megpályáztam a Haynal
Imre Egészségtudományi Egyetem könyvtárvezetôi státuszát,
melyet 10 pályázó közül nyertem el. Hogy „teljes értékû”
könyvtáros legyek, és valamelyest értsek a számítógépekhez is,
1995 és 1997 között elvégeztem az ELTE BTK szakmai infor-
máció szakát.
1998-tól az ELTE gyönyörû, felújított és kibôvített, 50 ezer
kötetes Jogi kari Könyvtárának igazgatója vagyok. Ez az állás
valóságos ajándék nekem, mert itt nemcsak vonzó környe-
zetben dolgozhatok, engem érdeklô dokumentumok között –
ráadásul a város szívében – de 15 rendes, igyekvô, sôt lelkes
kollégát is adott a sors, s ami egyáltalán nem elhanyagolható
szempont: a Kar vezetése is fontosnak tartja a könyvtár
fejlesztését, ami az egyre növekvô éves könyvbeszerzési
kereteken látszik.
A tudományos dékán helyettes javaslatára szóba került az 
a lehetôség, hogy jövôre egy kolléganômmel együtt ne csak
dolgozója, hanem hallgatója is legyek a Karnak. Ez öt év kemény
tanulást jelentene, de azután, mint jogász-könyvtáros, biztosan
sokkal jobban értenék a szakterületemhez. 
Nagyon úgy néz ki, hogy most már könyvtáros maradok…
Célom, hogy mindenki, olvasó, dolgozó, egyaránt megtalálja
ebben a könyvtárban, amit keres, és nem utolsósorban jól
érezze magát. Szeretném, ha a könyvtárosok között nagyobb
lenne az összetartás és az együttmûködés. Ezt kezdhetnénk
mindjárt at ELTE-n belül. Ezért is jó, hogy elindult ez a Hírlevél

Jägerné Fürstner Krisztina

Könyvtárosok emberközelben
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„Ment-e a könyvek által a világ elébb?”

Ezzel a címmel hirdetett verspályázatot a Petôfi Irodalmi
Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ 2000 nyarán. Az
intézmény Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulójáról
emlékezett meg ilyen módon.
A pályázat témájaként Vörösmarty Mihály Gondolatok a
könyvtárban címû versét jelölte meg a múzeum, különös tekin-
tettel az abban feltett örökérvényû kérdésekre.
A pályázaton 99 költô vett részt. A zsûri tagjai: Ilia Mihály,
Kukorelly Endre, Margócsy István, Mészáros Sándor és Réz Pál a 
beérkezett mûvek közül 4 alkotást díjaztak. A díjazott versek:

Jász Attila: Egy fáradt tükör monológjai, Lackfi János: Mentem
elébb, Tandori Dezsô: A könyv-virág, Tôzsér Árpád: Ezredvégi
sorok a könyvrôl
A Petôfi Irodalmi Múzeum és Kortárs irodalmi Központ kiállítást
rendezett a pályázat anyagából. A verstárlat a beküldött
pályamûvek közül a legjobbnak ítélt 25 verset mutatja be.

A kiállítás 2001. március 31-ig megtekinthetô a Károlyi
Palotában, hétfô kivételével naponta 10-tôl 18 óráig.
Cím: Budapest, V. Károlyi Mihály utca 16.



Tanszéki könyvtárak a rendszerben. Hírlevelünk elôzô számá-
nak megjelenése óta az alábbi változások történtek:

A BTK Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék Könyvtára meg-
kötötte a megállapodást az Egyetemi Könyvtárral.

A BTK Iranisztikai Központ Könyvtára és a TTK Fizika Tanszékcsoport
Könyvtára csatlakoztak a rendszerhez, és gyakorló feldolgozást
végeznek a tréning adatbázisban.

A TTK Matematikai Könyvtárának munkatársai 2000 májusa óta több,
mint 4000 rekordot készítettek a rendszerben. Azokat a könyveket
dolgozták fel, amelyeket leggyakrabban kölcsönöznek az olvasók, így
megkezdhették a kölcsönzô modul bevezetését.

MOKKA az Egyetemi Könyvtárban. 2000. december 19-én
találkozó zajlott le az Egyetemi Könyvtárban. A meghívottak az ELTE
olyan tanszékeinek, intézményeinek könyvtárosai voltak, akik már éles-
ben dolgoznak, vagy hamarosan dolgozni fognak a Horizonban. 
A találkozón Petrovics Mária fôigazgató helyettes és Varga Klára, az
Informatikai fôosztály vezetôje ismertette azokat a változásokat, ame-
lyek a leírásban és a szakozás területén életbe lépnek annak kapcsán,
hogy könyvtárunk is tagja a Magyar Országos Közös Katalógusnak. 
Az Egyetemi Könyvtár munkatársai új segédleteket dolgoztak ki,
melyeket átadtak a könyvtárosoknak. A dokumentumok tartalmazzák
az új leírási szabályokat, a szakozás ill. tárgyszavazás szabályait, 
a USMARC (MARC 21) hívójeleket és a Horizon katalogizálási és
keresô moduljának leírását.
Minden könyvtáros kolléga figyelmébe ajánljuk a MOKKA honlapját.

Itt tájékozódni lehet a szervezet céljairól, tagjairól, és megtalálhatóak 
a kidolgozott leírási szabályzatok is.
A honlap címe: www.mokka.hu

Az Informatika fôosztály munkatársai és elérhetôségei: 

Kálóczi Katalin (kaloc@lib.elte.hu) könyvtári rendszer koordinátora
Nagy Ildikó (nagyildi@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
telefon: 266-1555, 266-4634/25, fax: 266-4634

Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartása: 2001. február 15-tôl 
teljeskörû állományrevízió miatt megváltozik az Egyetemi Könyvtár
nyitvatartása. A kölcsönzô szerdán 11-19 óráig tart nyitva, a raktár
18.30-kor zár. Pénteken 8.30 – 15.30 – ig tartunk nyitva, a raktár
14.45-kor zár. Más napokon a kölcsönzô zárva tart. A szakjelzetes
állomány nem kölcsönözhetô. Az állományellenôrzés során éppen
munkában lévô állományegységbôl nem kölcsönzünk. Errôl alkalman-
ként tájékoztatunk. Új nyitvatartási rendünk elôreláthatóan decem-
berig érvényben lesz. Az Egyetemi Könyvtár honlapján is megtalál-
hatóak a bezárással kapcsolatos információk. A könyvtár szerverei
folyamatosan üzemelnek, a Szerzeményi osztályon hétfô - péntek: 
8-16 óra között minden nap van ügyeletes.       
A szolgáltatások változásait a következô táblázat mutatja:

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 250 példányban

3. szám 2001. február
http://lib.elte.hu/kiallitas.html

Szolgáltatás Hol Mikor

Helybenolvasás, könyv Nagyolvasó hétfô – péntek: 8-19 óra, szombat: 8-13 óra

Helybenolvasás, folyóirat Folyóiratolvasó hétfô – péntek: 8-16 óra

Kézirat- és ritkaságtári anyag,

Szakolvasó
szerda: 8-15.30 óra

Régi nyomtatványok osztálya
(telefon vagy e-mail bejelentkezéssel)

anyagának kutatása

Könyvkölcsönzés Kölcsönzô szerda: 11-19 óra, péntek: 8.30-15.30 óra

Könyvtárközi kölcsönzés Kölcsönzô
Postán küldve folyamatosan, személyes átvétel:

szerda: 11-18.30 óra, péntek: 8.30-15.30 óra

Elektronikus szolgáltatás Tájékoztató hétfô – csütörtök: 7-15 óra, péntek: 7-14 óra 


