
Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Könyvtárában a
számítógépesítés nagy lendülettel indult 1995-ben. 1998-ra
napi rutinná vált a számítógépes feldolgozás és kölcsönzés,
2000 folyamán viszont megtorpant a fejlôdés. Magyarázatul
álljon itt egy rövid betekintés a könyvtár rég- és közelmúltjába,
megfûszerezve az elôttünk álló elképzelésekkel és reményekkel.
Az Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék megalakulása, és ezzel a
könyvtár megalapítása 1886-ban történt meg. 
Az 1990-es évekre az angol nyelv iránt megnövekedett igények
hatására már 5 tanszék keretében folyt a képzés. 1994-ben jött
létre az Angol-Amerikai Intézet, melynek könyvtára ezután
egyesítette az eredeti gyûjteményt (Department of English
Language and Literature) a Tanárképzô Központ (Centre for
English Teacher Training) könyvtárával és a BTK Központi
Könyvtár amerikai gyûjteményével (American Studies
Programme). A mára több mint 70 ezer kötetesre nôtt
könyvtár nemcsak az egyetem egyik legnagyobb intézetének
mintegy 1500 hallgatóját és 120 oktatóját szolgálja ki, hanem
az egyetemen kívüli felhasználók nagyfokú érdeklôdését is
igyekszik kielégíteni. Helyzetünk abból a szempontból is külön-
leges, hogy hallgatóinknak nincs lehetôsége más könyvtár-
(ak)ban hozzájutni  a szükséges könyvekhez (ellentétben egy
általánosabb és elsôsorban magyar nyelvû gyûjteménnyel).
A gyûjtemény elhelyezésének kialakításakor az Ajtósi Dürer sor

könyvtárépületében már a könyvtárra váró számítógépes
fejlesztési koncepció is szerepet játszott: az olvasóteremben 
a Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszere szerint került
szabad polcra a nyelvészettel, irodalomelmélettel, -történettel,
-kritikával kapcsolatos állomány, a többi szakterületnek pedig 
a nem kölcsönözhetô, kézikönyvtári része. A legtöbb amerikai
egyetemi könyvtárban is hasonló az állomány elhelyezése, 
a Kongresszusi Könyvtár címleírásaiban pedig már eleve szere-
pel a call number (raktári jelzet), mely a témakör mellett egy-
ben a könyv helyét is meghatározza.
Gondolom, a 90-es évek elején-közepén sokan feltették 
a kérdést könyvtári berkekben: Mi szükséges a számítógépesí-
téshez? Többek között nem árt, ha vannak:
számítógépek, hálózat, integrált könyvtári szoftver;
adatbázis, megfelelô mennyiségû és minôségû rekorddal;
lelkes és az új iránt nyitott kollégák;
hozzáértô rendszergazda, lehetôleg helyben, vagy hotline
módon mûködô ügyfélszolgálat, akihez bizalommal fordul-
hatunk felmerülô problémáinkkal, melyekre megnyugtató
választ kapunk belátható idôn belül.
Fizikai elhelyezkedésünknek és az eredeti ELMESO konzorci-
umnak „köszönhetôen” az ELTE BTK Központi Könyvtár Ajtósi
Dürer sori Alexandria szerveréhez csatlakoztunk már a kezde-
tek kezdetén, és büszkék voltunk arra, hogy az elsôk között
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vettük használatba a rendszert. Mivel a campus messze esik 
a belvárostól (értsd Piarista köz, Ferenciek tere, Múzeum krt.),
a statisztikák összeállításánál elôszeretettel kihagynak minket,
hacsak nem emlékeztetjük az illetékeseket: „Hé, mi is itt
vagyunk!”
1995 novemberében, amikor az Angol-Amerikai Intézet
könyvtárvezetôje lettem, már javában folytak a Horizon rend-
szer bevezetésére irányuló elôkészületek: elvégeztük a pre-
installációs teendôket, meghatároztuk és beállítottuk a külön-
bözô kódokat és jogosultságokat, és hozzáláttunk a retrospek-
tív konverzió elsô fázisához. Az Intézet által elnyert FEFA
pályázatból létrehoztunk egy CD-ROM hálózatot (2 toronnyal
és 10 munkaállomással), és diákok közremûködésével leke-
restük az állományt az LCMARC Bibliography CD-ROM adat-
bázisából, vonalkódot ragasztottunk a könyvekbe, és letöltöt-
tük a találatokat. A koncepció szerint akkor is lementettünk
egy rekordot, ha nem pontosan egyezett minden adat a könyv-
vel, a módosításokat késôbbi idôpontra hagyva. Ennek az
eljárásnak egyrészt az volt az elônye, hogy viszonylag rövid idô
alatt sikerült nagy mennyiségû és szabványos USMARC bibli-
ográfiai rekordokból álló adatbázist létrehozni, másrészt a re-
kordok tartalmazták a Kongresszusi Könyvtár jelzeteit és tárgy-
szavait. Mivel könyveink nagyrésze angol nyelvû, felhasználóink
pedig angol nyelven folytatják tanulmányaikat, az eredeti tárgy-
szavakat használjuk a tartalmi feltárásra akkor is, ha saját cím-
leírást készítünk akár könyvrôl, akár szakdolgozatról. A Kong-
resszusi Könyvtár egységes tárgyszórendszerének alkalmazásá-
val jelentôsen javult a katalógus hatékonysága.
1996 és 1997 a rekordok adatbázisba töltésének, a betanulás-
nak és a szoftver telepítésének idôszaka volt. A bibliográfiai
rekordokat konvertálás nélkül lehetett betölteni az adatbázis-
ba, hiszen a Horizon is a USMARC formátumot használja. 
A betanításban, az installálásban, az útmutatók elkészítésében
és az Egyetemi Könyvtárral való egyeztetésben kiemelkedô
szerepe volt egy címleíróból informatikussá avanzsált rend-
szergazdának a Központi Könyvtárból, aki azonban idôközben
sajnos elment a könyvtárból.
1998-ban áttértünk az üzemszerû használatra: februártól, azaz
a tanév második félévétôl élesben katalogizálunk, szeptem-
bertôl pedig élesben kölcsönzünk. A vétel vagy ajándék útján
beszerzett új dokumentumokat csak számítógéppel dolgozzuk
fel: behasonlítás után, ha nincs még meg, letöltjük vagy leírjuk;
ha van már belôle, hozzáírjuk a bibliográfiai rekordhoz a pél-
dányadatokat. A cédulakatalógust lezártuk, nem építjük tovább,
de sokszor vesszük még igénybe, hiszen a retrospektív kon-
verzió két szempontból is részlegesnek tekinthetô: nem min-
den könyvhöz találtunk leírást, és a bibliográfiai rekordokhoz
nem csatlakoznak példányrekordok. A kurrens feldolgozás mel-
lett tehát nem kevésbé fontos feladatunk a korábbi rekordok
ellenôrzése, javítása és kiegészítése példányadatokkal - egyszó-
val honosítása. Ha van rá lehetôségünk, igyekszünk ezt a folya-
matot felgyorsítani pályázatból származó különkeretbôl. Mivel

a kölcsönzés bevezetésekor nem volt elég példányrekord az
adatbázisban, sok esetben gyorsfelvétellel készültek rekordok,
amelyek összeolvasztása a megfelelô bibliográfiai rekorddal
szintén sürgetô feladat. Olvasóink 1998 szeptembere óta
vonalkóddal ellátott olvasójegyet kapnak, így régi álmunk lát-
szott megvalósulni: felgyorsítani és egyszerûsíteni a kölcsönzés
mûveletét.
A kölcsönzéshez és a katalogizáláshoz 2-2 OS/2 kliens-számító-
gépet használunk, melyeken a 4.1.1-es Horizon-verzió fut. Az
olvasóknak 4 terminál áll a könyvtárban rendelkezésre WUI
klienssel, a Windows-os felhasználói felületet a Computer Lab
gépeire és oktatói gépeire is telepítettük. Ezek forgalmát azon-
ban sajnos nem tudjuk lemérni. A rekordok letöltéséhez 
a WinPAC modult vesszük igénybe, elsôsorban a Kongresszusi
Könyvtár és a kaliforniai Melvyl adatbázisának eléréséhez.
Katalógusunk távoli eléréséhez eddig a telnet program állt ren-
delkezésre. Adatbázisunkban 2001 júliusáig 29 365 példányról
készült teljes vagy rövidített leírás.
A kemény erôfeszítésekkel elért sikertörténet 1999-ben vett
fordulatot, amikor elôször vetôdött fel az „új”, 4.2/5.0-s verzió
telepítésének szükségessége és lehetôsége. Nehéz egy olyan
hosszú és kínkeserves folyamatot röviden és érthetôen össze-
foglalni, amelyben a „véletlenek szerencsétlen egybeesése
folytán” elveszett egy teljes évnyi munkánk és három hónapos
leállásra kényszerültünk. Mivel 2000-ben a nyári szünet alatt
sem történt meg az upgrade, mérlegeltük és eldöntöttük az
Egyetemi Könyvtár szerveréhez való csatlakozást. Menet köz-
ben azonban kiderült, hogy a régi verzióból nem exportálhatók
ki tömegesen az adatok, ezért az Alexandria szerveren elkerül-
hetetlen az upgrade!
Az adatbázis beolvasztásától azt várjuk, hogy biztosítva lesz 
a rendszer gördülékenyebb fejlesztése, és a WebPAC segít-
ségével az interneten könnyebb lesz a katalógus elérése. Mi is
több adathoz, információhoz fogunk hozzáférni, és a mi állomá-
nyunkat és könyveink státuszát is jóval nagyobb közösség fogja
elérni és várhatóan használni. Az elôttünk álló munka össze-
hangolt együttmûködést kíván mindkét fél részérôl. Terveink
között szerepel a könyvtár honlapjának elkészítése, melyet az
Intézet honlapjáról (http://seas2.elte.hu) és az Egyetemi Könyv-
tár honlapjáról is elérhetôvé fogunk tenni a közeli jövôben.
A kollégák - az elôforduló szoftver-hibák, rendszer-leállások,
gép-lefagyások, a helyi támogatás és segítség szinte teljes hiánya
ellenére - szeretik a rendszert, szívesen használják, állandóan 
a javításokon törik a fejüket, és már el sem tudják nélküle
képzelni a munkájukat.

Deák Nóra
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Harmadik generációs könyvtáros

Orosz-angol szakos egyetemi diplomám láttán jogos lehet a
kérdés: Hogyan lettem könyvtáros? Nem kell azonban nagyon
messzire menni a családfán: anyai nagymamám mindenki által
szeretett falusi tanítónôként a községi könyvtár lelke volt, 
a nyári szünetekben sokszor vele tartottam, és az összes
lányregényt onnan olvastam el. Édesanyám legkisebb húga is
könyvtár szakot végzett a debreceni Tanítóképzô Fôiskolán,
késôbb a miskolci városi könyvtárban dolgozott. Nem esett
tehát az alma messze a fájától.
1990-ben, amikor végeztem az egyetemen, a tanítás
göröngyökkel kikövezett útja helyett a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Egyetemi Könyvtárának angol és általános
nyelvészeti szakreferense lettem. Menet közben sajátítottam el
a szakozás és tárgyszavazás rejtelmeit, s a nyelvtudásnak
köszönhetôen elég hamar egy öthónapos külföldi ösztöndíj
boldog résztvevôje lehettem Hull-ban, Nagy-Britannia észak-
keleti részén. Alapos és korszerû képzést nyújtottak az egyete-
mi könyvtár munkatársai, akiknek azóta is nagyon hálás vagyok.
Itt tapasztaltam elôször az e-mail hasznosságát (ami 1991-ben
még gyerekcipôben járt, így elég sok szenvedés árán sikerült a
kapcsolatot létrehozni), valamint az integrált könyvtári rendsz-
er mûködésének csínját-bínját, hogy csak egy párat említsek.

Az ottani kollégák közül többel évekig kapcsolatban maradtam,
barátságunk sokáig megmaradt.
Visszatérve a mélyvízben találtam magam a könyvtár munka-
folyamatainak gépesítésére kiírt világbanki tender lebonyolítása
során: egyik rendszerbemutató követte a másikat, volt olyan
eset is, hogy egymás után kellett amerikai, skót és német akcen-
tust tolmácsolnom. Ebbôl az élménybôl is sokat tanultam. 
A rendszer kiválasztásában és bevezetésében, a katalogizálás
elsajátításában hasznos tapasztalatokat szereztem.
1993-ban újabb tanulmányút következett, ezúttal Washington-
ban, a Kongresszusi Könyvtárban töltöttem három hónapot 
a Soros Alapítvány jóvoltából, a második magyar résztvevôként.
Ennél kiválóbb továbbképzésrôl egyetlen könyvtáros sem
álmodhat.
S, hogy hol és hogyan kamatoztatom az ott és az ELTE kétéves
szakinformatika kiegészítô szakon 1995 és 1997 között szerzett
tanultakat? 1995 novembere óta az ELTE BTK Angol-Amerikai
Intézet könyvtárvezetôjeként. Az Intézet vezetôségétôl és
közvetlen kollégáimtól rengeteg segítséget és folyamatos támo-
gatást kaptam, ami átsegít az olykor felmerülô nehézségek
tengerén.

Deák Nóra
ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Könyvtára

könyvtárvezetô

Könyvtárosok emberközelben

Az Angol-Amerikai
Intézet
Könyvtára
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Olvasóink 2001. február vége óta kénytelenek tudomásul
venni, hogy Könyvtárunk szolgáltatásait csak korlátozott idôben
és korlátozott állománnyal tudják igénybe venni a teljes körû
állományrevízió és a hozzá kapcsolódó egyéb munkák miatt.
Mi indokolta revízió elrendelését? 
1. Törvény írja elô.
2. A könyvtárban soha nem volt tervezett állományapasztás;
különösen az 50-es évekbôl származó sok gyûjtôköridegen, az
akkori rossz papírminôség miatt mára elrongyolódott, vagy
azóta fölöslegessé vált többletpéldány foglalja a helyet az
amúgy is zsúfolt raktárakban.
3. Az Egyetemi Könyvtárban úgy folyt 20 éven át az épület
felújítása, hogy közben a raktárak - akár épületen belül, akár
külsô raktárak igénybevételével - gyakran költözködtek, s mára
kialakult rendszerük nem szolgálja jól az azokból történô kiszol-
gálást, ezért egyes raktárrészek költöztetése is zajlik.
4. Az úgynevezett szakjelzetes állományunk az akkori szerze-
ményezési rendnek megfelelôen nincs leltározva, csak egy hely-
rajzi katalógussal rendelkezik. Ezt az állományt (kb. 500.000
kötet) a revízió után leltározni is kell.
5. Könyvtárunk egyik legértékesebb állományrészét a XVI.
századi nyomtatványok képezik, amelyek kevés kivétellel még 
a „rendes” könyvraktárakban voltak találhatók. E nyomtatvá-
nyokat - s majd késôbb a XVII. századiakat - külön, védett rak-
tárban kell elhelyezni.
Az elôkészületek után márciusban láttunk munkához, s a korlá-
tozott nyitva tartás és egyéb nem várt nehézségek ellenére 
a nyári szabadságokig a következôket végeztük:
Állományrevízió területén: 
1. Helyszíni ellenôrzés: az A szakban: 21.161 tétel, kb. 25.000
kötet, numerus currens raktárakban: 107.585 kötet. Mindkét
területen az elsô hiánylistákat állítjuk össze, a különgyûjtemé-
nyekbe irányított, ide tartozó dokumentumokat ellenôrizzük. 
A folyóirat állományban 1500 polcfolyóméter folyóirat ellenôr-
zésére került sor.
2. Selejtezés: a könyvraktárakban eddig 1890 dokumentum, 
a folyóiratraktárakban 455 cím selejtlistája készült el.
3. Minden raktárban az állomány és a polcok portalanítása elôzi
meg a helyszíni ellenôrzést, így raktárosaink 3100 folyóméter
dokumentumot  porszívóztak át, és ugyanennyi polcot mostak
le.
Raktárrendezés területén:
1. Kialakítottunk állományrészek átrendezésével 814 fm-es új
raktári részt, helyet készítve elô ezáltal a Régi nyomtatványok
osztálya XVI. századi dokumentumainak.
2. 3580 polcfolyómétert raktak át kollégáink, részint a selejte-
zés során, részint a korábbi laza felrakás következtében kelet-
kezett üres helyeket töltötték fel.
3. A folyóiratok állományából 40 ritkábban használt címhez tar-
tozó kötetet (100 doboz összecsomagolásával) készítettünk
elô külsô raktárba történô szállításra.

Leválogatás területén:
1. A XVI. századi nyomtatványokat a szakrendi raktári állomány-
ból és a numerus currens már ellenôrzött állományából leválo-
gattuk. Így az osztályhoz tartozó állomány mintegy 3000 kötet-
tel gyarapodott. Két állományrészbôl kell még kiemelni az ide
tartozó dokumentumokat, s a 8000-esre becsült antikva gyûjte-
mény a második legnagyobb hazai gyûjtemény lesz.
2. Az állomány rendezését akadályozza, hogy a raktárakban
több gombafertôzött dokumentumot találtunk, amelyeknek 
a fertôtlenítés elôtt külön helyet kellett biztosítani.
Mi várható még?
Rektor Úrtól szeptemberig kaptunk engedélyt a korlátozott
nyitva tartásra, az eddig végzett munka összegzésére és a foly-
tatásra tett javaslat elôterjesztésére. Napi munkánkat nehezítô
tapasztalatunk, hogy a félbehagyott munka rosszabb, mintha el
sem kezdtük volna. Ezért terveink szerint az elkezdett munká-
nak folytatódnia kell, s csak a végeredménnyel szabad lezárni 
a megkezdett munkákat. 
A numerus currens állomány helyszíni ellenôrzése és az elsôd-
leges hiánylisták összeállítása február végére befejezhetô. Így 
a kölcsönzô várhatóan jövô év márciusától egész héten nyitva
lehet.
Ekkorra be lehet fejezni a G szak helyszíni ellenôrzését is, ezzel
a két legnagyobb szak (A és G) rendbe rakható, hiánylistával,
leltározással együtt. Minden, raktárrendezéssel kapcsolatos
munkát is el tudunk ez idô alatt végezni. Idôközben elkészítjük
a részjegyzôkönyveket, a véglegesített hiánylistákat.  
Ez után csökkentenénk az állományrevízió személyi intenzitását,
vagyis kevesebb csoport, de kialakult rutinnal tudná végezni és
befejezni a munkát, ez a könyvtár nyitva tartását már nem, vagy
csak kis mértékben befolyásolná. 
Meg kell jegyeznem, hogy a revízió mellett az olvasói forgal-
munk kisebb százalékban csökkent, mint a nyitva tartási idô. 
A kölcsönzô forgalma csak átlag 30 százalékkal csökkent, holott
5 nap helyett csak két napig állunk olvasóink rendelkezésére.
A nyitva tartó olvasótermek, a heti kétszeri kölcsönzés és a
revízió alatt is természetesen folyó beszerzô, feldolgozó munka
mellett gyorsabb ütemû ellenôrzést ekkora gyûjteményben
nem lehet elvégezni.
Kollégáimat minden elismerés megilleti ezért a rendkívül apró-
lékos, sok kitekintést, nagy türelmet, figyelmet igénylô munka
zokszó nélküli végzéséért, amelyet ráadásul rossz körülmények
között, technikailag alig megtámogatva végeznek. 
Mit nyer az olvasó? 
Rendezett, tiszta állományt; vagyis kevesebb kallódó mûvet,
raktárban rossz helyre visszasorolt dokumentumot, elírt, kinyo-
mozhatatlan jelzetet, ezáltal gyorsabb, precízebb kiszolgálást.
Idôt a tényleges olvasásra.

Petrovics Mária

Állományrevízió az Egyetemi
Könyvtárban
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A Horizon Hírlevél elôzô számában röviden áttekintettük 
az Egyetemi Könyvtár Elektronikus Információs Szolgálatának
születését és történetét. Most az egyes tevékenységi csopor-
tokat mutatjuk be néhány, az EISZ által végzett feladat tük-
rében. Természetesen az alább ismertetett szolgáltatásokat
bárki igénybe veheti, akár személyes, akár virtuális használatról
van szó.
Elsô példánk - jelenleg a leggyakoribb kéréstípus -, látszólag
egyszerû feladat a gyakorló könyvtáros számára: az olvasó,
kezében a tantárgy irodalomjegyzékével, szeretne hozzájutni 
a megadott dokumentumokhoz. Joggal feltételezi, hogy a köz-
ponti könyvtárban „minden” rendelkezésére áll. A probléma
azonban ott kezdôdik, hogy az olvasó csak a könyvtárba érve
szembesül az ELTE könyvtári hálózatának szétaprózottságából
eredô hátrányokkal, azaz nincs elegendô információja a tanszé-
ki, intézeti könyvtárak és a központi könyvtár állományainak
sajátosságairól, a gyûjtôkörbôl adódó megszorításokkal. A szá-
mítógépes katalógus ugyan megoldja a tájékoztatást az adott
mû lelôhelyérôl, de sokak bánatára azt a választ adja, hogy
bizony tovább kell mennie néhány házzal, sôt kerülettel. Lásd:
Lágymányos - Múzeum körút - Izabella utca, mint az ELTE
különös „Bermuda háromszöge”. Optimális esetben és némi
bosszankodással az utazgatás és az idôveszteség miatt, meg-
szerzi a tananyagot az egyetemen belül, de - fôleg külföldi
kiadások esetén - gyakran külsô könyvtárakban kell tovább-
nyomoznia. Ilyenkor segíthetnek a hazai és külföldi könyvtárak
elektronikus katalógusai, továbbá a szövegarchívumokban meg-
lelt elektronikus példányok, vagy az esetleges szkennelés, ha
nem nagy terjedelmû anyagról van szó. (Például egy-egy
bekezdésnyi törvényrészlet, néhány hasábnyi újságcikk vagy
egy-két oldalas recenzió, cikkrészlet.) Az Egyetemi Könyvtár
már többször tett kísérletet arra, hogy az éppen aktuális iro-
dalomjegyzékeket megkaphassa a szemeszterek elején, hiszen
így jóval hatékonyabban lehetne segíteni a hallgatóknak, elôre
felkészülhetnénk bizonyos állományok fokozottabb használa-
tára. (Talán jó volna ezt az ötletet megvalósítani.) Általános
gond, hogy az irodalomjegyzékekben alkalmazott rövidítéseket,
egyes mûvek diáknyelvi  „nevét” a könyvtárosoknak kell megfej-
tenie, mert a jegyzék elôállítója evidenciának veszi az általa
használt jelölések ismeretét. De még ha szerencsésen túljutot-
tak is a kódfejtésben, a lelôhelyek felderítése hátravan, a  doku-
mentum pillanatnyi állapotáról pedig - kölcsönözhetô-e vagy
sem, helybeni használatra szánt példánya van-e stb. - százszáza-
lékos biztonsággal sem a gép, sem a könyvtáros nem tud felvilá-
gosítást adni.
Több felhasználó szeretné, hogy idôrôl idôre az EISZ figyelje
bizonyos mûvek foglaltságát, hozzáférhetôségét. Ez azonban
nem megvalósítható. Sôt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán
szükséges-e ilyesmivel bôvíteni a szolgáltatások körét arra az
idôre, amíg a Horizon webes felülete elnyeri végsô formáját. 
A fentiek tükrében a felhasználóknak azt tanácsolnám, hogy
igyekezzenek a lehetô legtöbb és legpontosabb információt

megszerezni és a saját tanszéki könyvtárukat keressék fel elô-
ször, mielôtt a feladott irodalom nyomába erednének. Az
Egyetemi Könyvtár szép számmal végez könyvtárközi köl-
csönzést is, az ezzel kapcsolatos elômunkákat szintén az EISZ
végzi. Amennyiben lehetôség adódik, a kérés küldôje e-mail-
ben, csatolt fájlként kapja meg az anyagot, természetesen
bizonyos terjedelmi korlátok között. Ez mindig egyéni megbe-
szélés - pontosabban levelezés - során dôl el. 
Az Elektronikus Információs Szolgálat második legnagyobb
mûködési területe a bibliográfiai adatok azonosítása, pótlása,
azaz a verifikálás. Mindannyian tudjuk, hogy a felhasználók által
használt - nem egyszer hibásan, olvashatatlanul lemásolt vagy
sokszorosított - listákból, irodalomjegyzékekbôl fáradságos
munkával lehet csak kideríteni, valójában milyen dokumen-
tumokról van is szó. A legtriviálisabb félreértések és félrehallá-
sok a tulajdonnevek körül támadnak; az olvasók szemében
magától értetôdô szerzôi vagy földrajzi nevek egy másfél mil-
liós könyvtári állományban sokszor csak aprólékos kutatás után
azonosíthatók. Néha azonban lehetetlen kikerülni az idôrabló,
tételenkénti böngészést, hiszen a számítógépes katalógusok
sem segítenek a tucatnyi Kovács István vagy J. Smith és társai
közüli választásban. Ilyenkor hiába állnak nyomtatott segéd-
könyvek százai és az interneten elérhetô bibliográfiák,
lexikonok, adatbázisok a rendelkezésünkre. Furcsán hangzik
ugyan, de sajnos az olvasóknak bele kell törôdniük, hogy 
a számítógépek korában sokkal pontosabb és sokkal több 
adatra van szükség egy-egy mû megtalálásához. A helyzetet
tovább bonyolítja, amikor e-mailben jelentkezik valaki, s 
a személyes kontaktus hiányában többszörös levélváltás során
lehet csak tisztázni, mire is van szüksége. Egyik „legmunkásabb”
esetem egy szegedi egyetemistával kapcsolatos: egy Nagy
Ferenc nevû szerzô könyvét kereste, s annyit jegyzett meg róla,
hogy „valami történelmi” témájú volt. Utóbb kiderült, már 
a munka elején teljesen vakvágányra került a nyomozás, mert
egy, a politikussal azonos nevû tudománytörténész munkájára
gondolt, aki kifejezetten mûszaki és vegyészeti találmányok
sorsával foglalkozott. Ráadásul a jeles szerzô angol nyelven pub-
likált, révén a manchesteri egyetem tanára. Néhány hasonló
ügy nyomán kidolgoztam egy részletes „tájékozódó” levélfor-
mulát. Ez gyakorlatilag a Magyar Internetes Tájékoztatás kérô-
lapjának adatait tartalmazza, de megpróbál részletesebb infor-
mációkat kapni az egyes adatokról. Azt ajánlom tehát min-
denkinek, aki a jövôben hasonló feladatokra vállalkozik, hogy jó
elôre tervezze meg az esetleges szûrôket, amelyek segítségével
azonnal helyes irányba kerülhet. Felhívnám a figyelmet arra is,
hogy az elektronikus levelezésben az ékezetes karakterek sok
gondot okoznak könyvtárosnak és olvasónak egyaránt. Azt
javaslom, kerüljék a használatukat, bizonyos esetekben pedig,
ahol értelemzavaró lenne a hiányuk, pótolják ún. repülôékeze-
tekkel. A virtuális olvasókkal való kapcsolattartás stílusa sokszor
szájbarágósnak, aprólékosnak tûnhet a kívülállók számára, de
tapasztalataim szerint ez az egyetlen módja annak, hogy opti-
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mális szinten tarthassuk a levelek számát és terjedelmét. 
A címzettôl visszapattant leveleket általában megpróbáljuk újra
kézbesíteni, ha ez végképp nem lehetséges, akkor 14 napig
tartjuk meg. A határidô lejártával sajnos kukába kerül, az
érdekesebbekrôl - elsôsorban oktatási célból - azonban készül
nyomtatott vagy mentett változat. A levelezés teljes feldolgo-
zása után rendelkezésünkre áll majd egy visszakereshetô,
segédletként használható gyûjtemény, ezt természetesen más
könyvtárak is használhatják majd.
Kevésbé látványos, de annál több munkát igénylô feladat meg-
találni a választ a referens kérdésekre. Találkoztam már éppen
dolgozatot író iskolás percenként küldött tesztkérdéseivel, tele-
fonáltak keresztrejtvényt fejtô felnôttek és e-maileztek nyelv-
tanuló egyetemisták, hogy aznapi fordítási leckéjük meg-
oldásában segítsek. Végignézve az ilyen jellegû megkeresések
pazar változatosságán, nem véletlen, hogy napjaink divatos
kvízjátékainak sokszor könyvtárosok a nyertesei, hiszen a napi
„edzés” megteszi a hatását. A kérdések feltevôi mégis sokszor
csalódnak az EISZ gyorsaságában. Valahogy elfelejtôdik, hogy
a kapcsolatfelvétel és a kommunikáció valóban pillanatok alatt
zajlik le, ám a megoldás továbbra is órák alatt születhet csak
meg. Természetesen a kérdés bonyolultságától, egyediségétôl
függôen. Amíg nem indul meg a nyomtatott anyagok nagy
tömegû digitalizálása és az információk adatbázisokba szerve-
zése, marad a hagyományos lapozgatás, keresgélés. Sokszor 
az is félreértést okoz, hogy a „gépben van már” kifejezés nem
jelenti azt, hogy a teljes mû visszakereshetôen, a kívánt nyelven
rendelkezésre áll. A referens munkához rengeteg internetes
forrást lehet már találni, a CD-n kiadott segédkönyvekrôl nem
is beszélve. Az eredményt azonban el is kell juttatni a megren-
delônek, s itt már újabb kérdések merülnek fel: milyen gépen,
milyen szoftverekkel képes fogadni az anyagot. Nem egyszer
fordult elô, hogy konvertálási problémák miatt többször el kel-
lett küldeni ugyanazt a választ (ez sokszor egy térkép, grafika,
táblázat stb.). Ez mind a könyvtárosnak, mind az olvasónak
bosszúságot jelent, de tudomásul kell vennünk, hogy a számító-
géppark és a felhasználók számítógépes ismeretei igen széles
határok között változnak. A legegyszerûbb és egyelôre a leg-
gyakoribb persze a közönséges szövegfájl küldése, de már lát-
szik az igények elmozdulása az összetettebb, minôségileg jobb
és több anyag felé. Azt nem gondolom, hogy az EISZ valaha is
vállalkozni fog  komplett szakdolgozatok és kutatási témák
kidolgozására - bár már volt ilyen kérés -, de a fejlesztés
törvényszerû. Reméljük, megfelelô eszközöket is tudunk ren-
delni a megnövekedett feladatok elvégzéséhez. Tulajdonkép-
pen ez a terület a legeszközigényesebb, talán még az irodalom-
jegyzékek készítését is felülmúlja. Ezért itt is fontos, hogy 
a könyvtárak a tájékoztatás és információszolgáltatás területén
is az eddiginél jobban együttmûködjenek, költséget és idôt
takarítva meg maguknak, s az olvasóknak egyaránt. Meg kellene
fontolni azt is, hogy az eddig elkészült bibliográfiák, listák nem
helyezhetôk-e el egy közös adatbázisban, s azt az ELTE

könyvtárai kölcsönösen használhatnák. 
Az Elektronikus Információs Szolgálat negyedik, jelenleg széle-
sebb körben még nem propagált tevékenysége a szakirodalom-
jegyzékek, bibliográfiák és webliográfiák készítése.
Mielôtt a részletekre térnénk, ejtsünk néhány szót a webliográ-
fiáról, mint az irodalomkutatás és feltárás új mûfajáról. A szó
hallatán kézenfekvô, hogy a világhálón elérhetô információkból
képzett virtuális kalauzról van szó, s ez elsô megközelítésben
igaz is. Néhány éves története során azonban a webliográfia
kibôvült az interneten nem elérhetô, de számítógép közelben
található dokumentumokkal és információkkal is. Tehát nem-
csak elektronikus adatbázisokhoz, archívumokhoz juthatunk el
általa, hanem intézmények, személyek neveihez és címeihez is,
ahol az adott problémánkra választ vagy további információkat,
ötleteket kaphatunk. Régi könyvtáros alapszabály, hogy a fela-
datunk sosem fejezôdhet be az olvasónak adott nemleges
válasszal. Egyetlen könyvtár sem rendelkezik végtelen nagy
tudással, s fôleg nem akkora dokumentumkinccsel, hogy mindig
mindenre képes legyen megfelelô választ adni bárkinek, bármi-
lyen nyelven. Bár sokszor az az érzésünk, hogy a felhasználók
igazából ezt várják tôlünk, vannak eszközeink, hogy minden-
tudásunk hiánya ne legyen túlságosan fájó. Ha ugyanis tanácsot
kap az olvasó, hogy merre induljon tovább, mit keressen, kihez
forduljon, nem érezheti, hogy cserbenhagyták. Persze, az irány-
mutatás sem mindig lehetséges, de például a webliográfia jó
segítôeszköz lehet. Bár az EISZ most még csak felhasználója
ezeknek a tematikus gyûjteményeknek, várhatóan maga is készí-
teni fog ilyeneket, elsôsorban az Egyetemi Könyvtár gyûjtô-
köréhez igazodva. 
Szakirodalomjegyzék, téma szerinti keresés, adott szerzô cikke-
inek listája és ezek eljuttatása a megrendelôhöz - ez mind beleil-
lik az EISZ profiljába. Eleinte fôleg külföldön tanuló magyar
egyetemisták voltak a megrendelôk, ma már a külföldi egyete-
meken magyarul tanuló hallgatók és kutatók is felzárkóztak az
elôbbi csoport mellé. Ritkán, de rendszeresen kapok e-maileket
hazai felhasználóktól, s örvendetesen növekszik a vidéki telepü-
lésekrôl levelezôk száma is. Ennél a munkánál szintén kialakí-
tottunk egy házi szabványnak is felfogható formátumot, külön
ügyelve arra, hogy az elektronikus forrásokra való hivatkozá-
saink mindig tartalmazzák a hozzáféréshez szükséges valameny-
nyi információt.
A hagyományos és gépi keresések eredményeit egymástól jól
megkülönböztethetôen szerkesztjük a listába, feltüntetve a
készítô nevét, s a dátumot. Internetes címek megadásánál 
ez sosem maradhat el. Ahol lehetséges, megadjuk a dokumen-
tum (magyarországi) könyvtári elérhetôségét, vagy felajánljuk 
a könyvtárközi kölcsönzés igénybevételét. Igényesebb kutatói
kérésekre - elsôsorban a Dissertation Abstracts online példá-
nyának alapján - megpróbálunk referenseket, konzulenseket
keresni az adott témához. Az eddig kapott visszajelzésekbôl
kiderült, hogy az ajánlott szakértôk szinte kivétel nélkül
készségesen segítik magyar kollégáikat, nemegyszer megküldve
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nekik saját publikációikat. Mindent meg lehet tehát valósítani,
ami a nálunk jobban szituált országokban már évek óta rutin,
csak akarat és kitartás kell hozzá. A technikai fejletlenségünk
nehézkessé, kényelmetlenné teszi ugyan a munkánkat, de
gyakorlatilag ugyanazt a szakmai színvonalat tudjuk produkálni,
mint a fejlett könyvári kultúrával rendelkezôk. 
Cikksorozatunk következô részében bemutatjuk az EISZ jelen-
leg használt virtuális segédkönyvtárát és CD-ROM adatbázisait,

néhány tipikusnak tartott elektronikus válaszlevélmintát, vala-
mint egy bibliográfiát, amely egy szakdolgozatot író, történelem
szakos egyetemista számára készült a 2000/2001 tanév végén.
(A 3. részt következô számunkban közöljük. A szerk.)

Pálfi Éva
palfi@lib.elte.hu

tel:266-58-66/3416
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Kedves Kollégák! 

Segítségeteket szeretnénk kérni az Egyetemi Könyvtár által vezetett nyilvántartás és 
a honlapunkon elérhetô tanszéki oldal pontosításához. Kérünk mindenkit, hogy a számára
megfelelô formában: levélben, telefonon vagy e-mailben értesítse az Egyetemi Könyvtár
Informatikai fôosztályát  adatairól vagy adatainak megváltozásáról.

Az alábbi adatokra lenne szükségünk:

• A könyvtár hivatalos neve 
• A könyvtár hivatalos neve angolul 
• A könyvtár címe
• A könyvtár telefonszáma(i)
• A könyvtár fenntartójának neve 
• A könyvtár vezetôjének neve, e-mail címe 
• Könyvtárosok neve, e-mail címe és munkakörük 
• A könyvtár honlapjának vagy bármilyen internetes elérhetô-

ségének címe 
• A könyvtár nyitvatartása, szolgáltatásai

Telefonszámunk: 266-1555 vagy 266-9100/3425

e-mail: kaloc@lib.elte.hu

Felhívás
Az ELTE könyvtári hálózatában dolgozó könyvtárosok 

részére



Telefonszám változás. Az Egyetemi Könyvtár is csatlakozott az
ELTE telefonhálózatához. Így a könyvtár mellékei elérhetôk minden
ELTE telefonközponton keresztül. (A mellékek számai úgy változtak,
hogy mindegyik elé a 34-es szám került.)

WebPAC. Interneten már elérhetôk az Egyetemi Könyvtárban
(valamint a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárában és a Semmelweis
Egyetem Központi Könyvtárában) épített adatbázisok a WebPAC
program segítségével.
A programot két helyrôl, a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának
honlapjáról (http://www.lib.uni-miskolc.hu - Számítógépes katalógus)
és az Egyetemi Könyvtár honlapjáról (http://lib.elte.hu - OPAC,
Horizon) is el lehet érni. A Semmelweis Egyetem adatbázisát a:
http://www.lib.sote.hu/webpac.php címen találjuk meg.
Az OPAC-ba belépéskor kiválaszthatjuk, hogy melyik könyvtár adat-
bázisában szeretnénk keresni.
Az alábbi keresô profilokat használhatjuk:
• Szerzô betûrendes, kulcsszavas
• Cím betûrendes, kulcsszavas; a kulcsszavas keresés 

eredménye lelôhelyre szûkíthetô
• Sorozati cím betûrendes, kulcsszavas
• Tárgyszó betûrendes, kulcsszavas
• ISBN
• Folyóirat ISSN
A találati halmazt rendezhetjük: szerzô neve, cím, kiadási dátum
szerint. Kulcsszavas kereséseknél a találati halmaz szûkíthetô kiadási év
szerint.

MNB CD. A CD használata helyett a következô megoldást java-
soljuk: a http://www.oszk.hu/szolg/index.html címen található Online
Olvasói Katalógus keresési eredményeit el tudjuk menteni, vagy 
elektronikus levélben is megkaphatjuk MARC, ASCII vagy HTML for-
mátumban.
Javasoljuk minden elektronikusan feldolgozó kollégának, hogy használ-
ja ezt a forrást. Így nem kell várni az MNB CD frissítéseire.

EKB ülés. 2001. szeptember 27-én ülést tartott az Egyetemi
Könyvtári Bizottság. 
Az alábbi témák voltak napirenden:
• Külföldi folyóiratok 2002-re. Változások a karok igénye szerint
• Állásfoglalás a BTK, TFK és a TTK könyvtári ügyében
• A Dataware ajánlata új integrált könyvtári rendszerre
• Egyebek
Rövid tájékoztatásul a határozatokból:
1. A tavaly lezajlott folyóirat-közbeszerzési eljárás során három éves
szerzôdést kötöttünk a szállítókkal, amelynek szellemében csak mini-
mális változtatásra van lehetôség. Ezt a karok igénye nem szárnyalja
túl. Néhány cím pontosítása tekintetében a TTK saját hatáskörû dön-
tésre visszakapta a listát.
2. Az EKB elfogadta és támogatásáról biztosítja a TTK azon törekvését,
hogy kari könyvtárat hozzon létre, s örömmel vette azt a hírt is, hogy

megkezdôdött a kis könyvtárak tudományági szakkönyvtárrá történô
összevonása.
A TFK Sipos Magdolna kari könyvtárigazgató távozásával Ládi Lászlót,
a Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék vezetôjét és a korábbi
helyettes kollégát bízta meg a kari könyvtár vezetésével ideiglenes jel-
leggel. Az EKB is csak ideiglenes jelleggel támogatja a kar döntését,
hangsúlyozva azt, hogy a Sipos Magdolna által megteremtett jó helyze-
tet és állapotot csak végleges igazgató kinevezésével lehet megôrizni.
A BTK könyvtárügyeit - kari könyvtár, Ajtósi Dürer sori könyvtár -
nem tárgyalta, mert még a kar sem alakította ki teljesen elképzelését.
Az Ajtósi Dürer sori Horizon szerveren futó adatbázis ügyében az
EKB úgy határozott, hogy dr. Szögi László elnök levélben keresse meg
a kar dékánját a helyzet mielôbbi tisztázása érdekében.
3. Az EKB tagjai bôvebb információt kértek a Dataware árajánlat
megszületésének körülményeirôl, majd úgy határozott az EKB, hogy
tovább kell folytatni a tárgyalásokat a céggel, akkor is, ha jelen
helyzetben az integrált rendszer lecserélése nem aktuális.
Az elnök tájékoztatást adott az Oktatási Minisztérium által szervezett
EISZ (Elektronikus Informatikai Szolgáltatás) keretében elérhetô Web
of Science és a most szervezôdô, próba alatt álló Elsevier folyóiratok
elérését biztosító ScienceDirect adatbázishoz kapcsolódó szervezési
munkákról.  

NKA pályázat. Az Egyetemi Könyvtár 150 000 forintot nyert a
Horizon Hírlevél következô 5 számának megjelentetésére a Nemzeti
Kulturális Alapprogramtól. Jelen számunk is már e pályázati összeg fel-
használásával készült.
Retrospektív katalógusépítésre 1 500 000 forintot nyertünk. A munká-
ba a hálózati könyvtárak is bekapcsolód(hat)nak. 

Telematika pályázat. Az Egyetemi Könyvtár 2001. évre 3 000 000
forintot nyert a TTK-n mûködô tanszéki könyvtárak állományának bib-
liográfiai feldolgozására.

Honlap ajánló.
E-nyelv : A magyar nyelv fóruma 
(http://www.e-nyelv.hu/index.html)
Helyesírási tanácsadás a modern kor nyelvébôl. (e-mail vagy email,
chat vagy cset, fájl vagy file, online vagy on-line) Online szótárak,
nyelvmûvelô publikációk, nyelvmûvelô fórum.
Összefoglaló lap könyvtárosoknak
(http://konyvtar.lap.hu)
Moldován István szerkesztésében igen hasznos lapot találunk - a
Startlap család tagjaként - a fenti címen, nemcsak könyvtárosoknak.
Megyei -, városi -, felsôoktatási -, elektronikus -, külföldi könyvtárak
listája, és még sok egyéb hasznos ugrópont összegyûjtve.
Könyvtárkapu - az MKE EKSz könyvtári portálja 
(http://www.bibl.u-szeged.hu/mke_eksz/portal/index.html)
Információforrás könyvtárosoknak állománygyarapításról, tájékoztatás-
ról, katalogizálásról, folyóiratokról, multimédiáról, menedzsmentrôl,
szervezetekrôl, oktatásról.

Hírek, információk
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