
A modern értelemben vett tudományosság minden egyes szak
megszületését a viták során kialakított elméleti és terminológiai
közös alapok elfogadásától számítja, ugyanakkor az ókori elôz-
ményekre hivatkozva ugyancsak tudós elôdök nyomdokain halad.  
Közel ötven nyomtatvány és kézirat várja a botanikai tárgyú kiad-
ványok iránt érdeklôdô látogatókat az Egyetemi Könyvtár kiál-
lítótermeiben. Az elsô vitrinekben a Mátyás király uralkodásának
idején, Passauban 1485-ben nyomtatott nyolcad- és negyedrét
alakú füveskönyvek nyitják meg a sort, hogy majd utolsónak 
a Kalkuttai Királyi Botanikus Kert évkönyveinek VIII. (1898) kötete,
egy, az orchideákról írt monográfia zárja. Ez a két évszám a
tudománytörténetben nem jelentett fordulópontot. A könyvtár
sok kiadványtípust ôriz, melyek a tudományok történetében
szerepet játszottak. A dokumentumok segítségével nyomon követ-
hetünk egy közel négyszáz éves idôszakot, s annak egyes kiválasz-
tott állomásait, melynek során, a technikai és társadalmi változások
eredményeképpen megszületett a botanika önálló tudománya. 
Az elsô vitrinekben kiállított kötetek (1-4. tétel) közel egyidejûleg
megjelent két végletet képviselnek. A fametszetes, kézzel színezett
ôsnyomtatványok, a koraközépkortól kezdve kéziratban terjedt
szövegvariánsok alapján készült füveskönyvek. Számtalan kiadásban,
latinul és a nép nyelvére lefordítva még a XVI. század folyamán is
népszerû kiadványoknak számítottak. Ezeket már a laikus is kézbe
vehette, hogy felhasználhassa az „istenáldotta” gyógyerejû növé-
nyek gyógyászati célú alkalmazásához.  Az egyes növények pontos
azonosítására azonban kevéssé voltak alkalmasak. Gombocz Endrét
idézve: „A klasszikusokkal kezében kereste a renaissance orvosa,

orvosbotanikusa, természetvizsgálója a görög orvos gyógyító növé-
nyeit szûkebb hazájában.”, azaz Hollandiában, Francia-, Német-,
Magyarországon.
Ugyanakkor megszülettek az ókor természettudományos ismere-
teit nyomtatásban közreadó igényes szövegközlések is. Ezeket
képviseli az ókor természetrajzi enciklopédiája, az id. Caius Plinius
Secundus által összefoglalt,  A természet históriája kölni és bázeli
kiadása. Plinius az általa felhasznált mintegy kétezer szakmunka
szerzôjének nevét és mûvét is feltünteti. Az ókorban ismert világ
határain belül felhalmozott ismeretek jelentették a kiindulási pon-
tot az újkor küszöbén. Ahhoz, hogy ilyen és ehhez hasonló veretes
mû az olvasók kezébe kerülhessen romlatlan szöveg, filológus
képzettségû mûvelt kiadó és egyéb feltételek is szükségesek voltak.
Nyomukban megszülettek a népszerûsítô antológiák, kivonatok, az
ókori szaktekintélynek számító szerzôk felhasználásával írt önálló
mûvek (5-6. tétel) is. Így például a kiállításon a német „botanika
atyái” közül Otto Brunfels két strassburgi kiadású Új füveskönyve és
Hieronymus Bock Füveskönyve. Mindkettô az új tudományos
korszak jellemzôire példa: a hagyományt kiszorítja a közvetlen meg-
figyelésen alapuló növényleírás; illusztrációi, a címlap metszeteinek
tanúsága szerint „magukon viselik Dürer bélyegét”. 
Melius Juhász Péter a Herbarium az füveknek nevekrôl, természe-
tekrôl és hasznairól (7. tétel) címmel a kolozsvári Heltai nyomdában
kiadott munkája a hasonló korabeli külföldi füveskönyvek szerény
magyar megfelelôje, az elsô magyarországi kimondottan botanikai
mû. Elsôsorban Adam Lonitzer (Lonicerus) munkáinak a fordítása,
de bôven idézi Dioscoridest, Pliniust, Galenust, Matthiollust. Melius
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könyve magyarországi növényeket is tartalmaz, összesen 627 fajt
ismertetett. A benne említett magyar növények neve meghaladja 
a 2000-et is. Nem volt botanikus, 28 ismert, javarészt hitvitázó
mûve közt ez az egyetlen ilyen tárgyú írás. Olcsó orvosi tanácsadó
a flóra megismeréséhez, mivel a képzettség nélküli köznépnek szán-
ta. Egyik nagy erénye a természetes elôfordulási hely és a körül-
mények jellemzése. 
Beythe András (10. tétel) botanikai ismereteit tekintve elmarad az
általa helyreigazítani kívánt Melius mögött. Mint azt a cím is jelzi,
füveskönyvének elsôdleges célja Melius tévedéseinek a helyre-
igazítása volt.
Charles de l’Ecluse Atrebas Clusius (8-9. tétel) személyében immár
színre lépett a természettudomány leíró, morfológiai szempontú
korszakának tudós botanikusa. Elsôként ô látta meg a növényt
magát, az orvosi alkalmazás lehetôségeitôl függetlenül. Tanul-
mányait tekintve képzett orvos, botanikus, zoológus, az orvosi
karon az esküt „pro patre” a kor kiemelkedô tudós egyénisége,
Rondelet kezébe tette le. A mester és tanítványának intenzív
együttmûködése eredményeképpen módszeresen dolgozott, az
általa leírt fajokról empirikus úton szerzett ismereteket, azokat a
természetben megfigyelte, megjelölte elôfordulásuk pontos helyét.
Eredményeinek közreadásakor, meghatározott szempont szerinti
botanikai leírásaiban kitér a klimatikus, talaj és egyéb adottságokra
is. Különbözô megbízatások teljesítése során bejárta Európa nagy
részét. Hatalmas ismeretanyag birtokában fedezte fel mi az új a
korábbi ismeretekhez képest. Figyelme a botanikán túl a természet
legkülönbözôbb jelenségeire kiterjedt. Többek között bekapcsoló-
dott II. Miksa bécsi udvarában az egész birodalomra kiterjedô,
nagyszabású természetrajzi gyûjtô és leíró munkába, amely a császár
halálával abbamaradt ugyan, de Clusius a feladat reá esô részét
ebben a szellemben kezdte meg. Burgenlandi gyûjtômunkájának
eredményeképpen kiadta a kiállításon szereplô, a területre jellemzô,

sajátos fajok ismertetését Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam
...observatarum historia címmel és az ehetô és mérges gombák
gyûjteményét, Fungorum in Pannoniis observatorum. Lefektette az
alapokat a botanika egyik ágában, a gombákkal foglalkozó micoló-
gia tudományában. A leírásokat kiegészítô élethû akvarell növény-
ábrázolások létrejöttüket a módszeresen dolgozó kutató, feltáró és
feldolgozó, és az eredményeit közreadó tudós igényeinek és 
a megrendelô – mecénás – pártfogó egymásra találásának köszön-
hetik. II. Miksa halála után – ha az eredeti nagyszabású elképzelés
ügye a trónutód idejében háttérbe szorult is, legalábbis Clusius
mûködését illetôen – a császár és magyar király helyébe gróf
Batthyány Boldizsár lépett. Pannóniai vonatkozású munkáinak 
a növénynevei, közvetlenül Beythe János botanizáló lelkésznek,
Beythe András apjának tulajdonítható, noha a függelékben, 
a Stirpium nomenclator Pannonicus-ban közremûködését nem
említik. Beythe János állandó kísérôje volt a szerzônek gróf
Batthyány Boldizsár udvarában és gyûjtôútjain is.
Elkészült egy Magyarország teljes területét leíró illusztrált termé-
szetrajzi munka, de csak Lippay György, esztergomi érseknek és
udvari orvosának, Johannes Procopius Polycarpus Bonanusnak 
a levelezése tanúskodik róla, a mû maga elveszett. Az érsek így is
nevezetessé lett messze földön híres pozsonyi kertjérôl. Unoka-
öccse  Lippay János (11. tétel) jezsuita tollából jelent meg a Gyü-
mölcsökkel és kerti csömötékkel való bajmolódások ... az nemes 
magyar nemzetnek közönséges hasznára. Forrásai, elsôsorban Peter
Laurenberg és Giovanni Ferrari munkái voltak, valamint az érsek
elméleti és gyakorlati tudása, de mindenekelôtt a díszkertje volt.
Forgách Ferenc alapította, de leginkább Lippay György gyarapította
hazai és külföldi, díszfákkal, virágokkal. E munkának külön érdeme,
hogy a vadon termô növényekre is figyelemmel van. Még a második
kiadása idején, l753-ban, azaz kilencven év elteltével is keresett
szakkönyvnek számított.
A botanikai díszmûvek kiadásához nagyban hozzájárult az egzotikus,
Európán kívüli növények kereskedelme és a célnak megfelelôen
forgalmazott katalógusok. A természethû, több színnel készült
rézmetszetes nyomtatványok között úttörô vállalkozásnak számít
Johann Wilhelm Weinmann (12. tétel) négy világrész növényeit
felölelô, ívrét alakú Phytanthosa Iconographia címmel megjelentett
munkája. Szerzôje regensburgi gyógyszerész volt, Linne jelentôségét
nem ismerte el és általa a tudomány aligha gyarapodott. Annál
inkább figyelmet érdemelnek a kiadvány létrejöttéhez hozzájáruló
mûvészek, Georg Dionys Ehret, aki többek között Linne elsô kiad-
ványainak egyikét a Hortus Cliffortianus-t is illusztrálta és a rendkívül
sokoldalú mûvész Bartholomaeus Seuter, aki porcelán- és selyem-
festési eljárásokban szerzett tapasztalatait kamatoztatta. Szintén
kereskedelmi céllal, fôként a kerti virágok bemutatására Angliában
több nagyszabású vállalkozás is létesült, ezek egyike a William
Curtis alapította, 1787-tôl induló The Botanical Magazin 
(21. tétel).
Az igényes, élethû növényábrázolás a botanika leíró korszakában 
a szöveges információval egyenrangú volt. A legtöbb botani-
kai munkát a szerzô maga illusztrálta, példa erre John Lindlay, 
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Fungorum in Pannoniis [...]
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(34. tétel) aki tanítványa volt az iskolateremtô, a Jardin des Plants
hivatalos rajzolómûvészei közül való Gerard van Spaendoncknak.
A XIX. században általánossá vált a növényi ábrázolásokra sza-
kosodott mûvészek, festôk, grafikusok, rézmetszôk közremû-
ködése, mert a láttatás mûvészetének teljes mértékben a tudo-
mányos információt kellett szolgálnia. 
Az európai flóra föltérképezése, ha teljes mértékben nem is zárult
még le, (23, 27, 32, 34, 35. tétel) legalább is földrajzi értelemben
kiegészült Pjotr Simon Pallas Flora Rossica seu stirpium Imperii Rossici
per Europam et Asiam indigenarum descriptiones et icones (18. tétel)
címû díszmûvével. Az ábrázolásokat Karl Friedrich Knappe készí-
tette, megjelent mind Pétervárott mind Lipcsében.
Az orvos-botanikusok, botanizáló lelkészek, orvosok, gyógy-
szerészek, tanárok szerepe hazánkban még jóval Melius korát köve-
tôn is termett az övéhez hasonló ismeretterjesztô munkákat. Igaz,
a második magyar nyelvû csak másfél század elteltével született
meg Csapó József (16. tétel) debreceni orvos jóvoltából. Mielôtt
megírta volna a Kisgyermekek ispitalja. Orvosi könyvetske ...
betegeskedô szegénysorsú ember számára címû munkáját 1775-ben
közreadta Új füves és virágos magyar kert a füvekben gyönyörködôk
mind pedig a füvek nélkül szûkölködôk, az kívántató füvet mind ez
könyvetskében, mind a mezôben, könnyû úton-módon megtalálhassák
és magok hasznára fordíthassák címût. Céljának inkább megfelelt 
a növények külsô és belsô hasznát ismertetni, semmint a lelôhe-
lyeiket minden esetben megadni. Forrásai közt elsô helyen a kortárs
Crantz: Institutiones rei herbariae juxta nutum naturae digestae ex
habitu címmel megjelent munkája áll, a Linneé helyett az általa
használt meghatározásokat és elnevezéseket vette át. Másik kortár-
sa Veszelszki Antal (24. tétel) bárki másnál jobban ismerte a hazai
flórát, hivatkozik ugyan Linnére, de az ô rendszertanának megfelelô
binominális neveket szeszélyesen használja. Humorral fûszerezett
stílusa a benne foglalt információin túl, nyelvi szempontból is
értékes, sôt, élményt adó olvasmány. Szintén kortársuk Fridvalszky
(Fridvaldszky/Frivaldszky) János (17. tétel) jezsuita tanár, aki nem
volt elvont tudós, hanem kísérletezô, ismeretterjesztô, aki a sajátos
hazai viszonyok között felismerte, milyen sürgetô a természet-
tudományos ismeretek gyakorlati, gazdasági hasznosítása. Ôrá egy
szerény herbárium emlékeztet a kiállításon.
A tudomány eredményeinek elterjesztésében, a közös elméleti és
szaknyelvi alapok kidolgozásában oroszlán része volt a tudós tár-
saságok megalakulásának, a tudományos és a társadalmi elismerés
megnyilvánulásának címek, és rangfokozatok formájában. Lumnitzer
István (23. tétel) pozsonyi orvos a Nagyszombatban tanító és az
egyetem botanikus kertjét létrehozó Winterl Jakab növendékeként
került egyetemi tanulmányokra Jenába, Halleba. Csekély elôz-
mények után ô írta meg Pozsony és vidékének a flóráját, 1008 virá-
gos és 286 virágtalan növényt azonosított Linne rendszere szerint.
Munkájának ezen felül különös értéke, hogy a benne foglalt
mohákat „a mohok Linnéje”, Hedwig János, brassói születésû 
lipcsei egyetemi tanár határozta meg. Ôt a Regensburgi Botanikai
Társaság vette fel soraiba, uralkodója, II. József elhunytával II. Lipót
a „Pietate et concordia” feliratú érdemjellel tüntette ki. A korszak

magyar botanikusai közül a legnagyobb elismerés, kétség kívül
Kitaibel Pált (38. tétel) és Sadler Józsefet érte. Az elôbbi, Waldstein
gróf személyében hozzáértô és önzetlen pártfogóra talált. Közvetí-
tésével a pesti egyetemhez került báró Mygind udvari tanácsos
gazdag, csaknem 5000 fajt számláló növénygyûjteménye is, és
Kitaibel, aki az egyetem botanikus kertjét igazgatta az ô segítségé-
vel tudta megjelentetni a nemzetközi mércével mérhetô tudo-
mányos és mûvészi tekintetben egyaránt élvonalbeli Plantae rari-
ores elsô három kötetét. Kiadványain túl gazdag naplót és herbáriu-
mot hagyott maga után. Az ô herbáriuma, ellentétben az egyetem
univerzális gyûjteményével, a Nemzeti Múzeum honi fajokban
gazdag herbáriumának vetette meg az alapjait. Az egységes, orszá-
gos természetrajzi kutatás tervét elômozdítani tudományos tár-
saság gondolatát vázolta fel a Societas Naturae Curiosorum
mintájára, amelyet az 1802-ben összeült „kisebb bizottság” elé ter-
jesztett megvitatásra. Ennek megvalósulása 1841-ig váratott magára.
Kíválóságának elismeréseképpen az elsô magyar természettudo-
mányi társaság az általa kidolgozott szervezeti szabályzatot fogadta
el. Sadler József (35. tétel) ennek a tudós társaságnak lett egyik
alapító, s egyben választmányi tagja, több külföldi társaság is meg-
hívta soraiba, így például a regensburgi és a pétervári. A kiál-
lításon szereplô Pest megye flórája címû munkáját 1879-ig nélkülöz-
hetetlen szakmunkának tekintették. Ô volt az egyetlen, aki után
tudós kollégái elneveztek egy növényt. Így kapta az egyik Ferula faj
a Sadleriana jelzôt. 

A kiállítást rendezte Dr. Knapp Éva. A rendezvény az „Olvasás éve
2001-2002” egyik könyvtári programja.
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A tudományos kutatás és a felsôoktatás területén mindig fontos
szerepet kaptak a folyóiratok, mivel ezekben jelennek meg a legújabb
tudományos eredményekrôl szóló hírek. A tudomány ugrásszerû
fejlôdésével a legfrissebb információk iránti igény megnôtt. Az újabb
felfedezésekrôl minél gyorsabban szeretnének tudomást szerezni mind
a kutatók, mind az oktatók. 
Az egyetemi oktatók és a hallgatók az egyetemi könyvtárakon keresz-
tül jutnak hozzá a nyomtatott folyóiratokhoz. A folyóiratárak növeke-
dése miatt a könyvtárak szûkös anyagi kereteikbôl nem tudják meg-
vásárolni az összes szükséges folyóiratot, fôleg nem annyi példányban,
amennyi szükséges lenne. Ez szinte az egész világon egyre több gon-
dot okoz, s nagy nyomást gyakorol a könyvtárak beszerzési politikájára.
Az internet új távlatokat nyitott. Megjelentek az elektronikus folyóira-
tok. A nagy kiadók és tudományos társaságok közül egyre többen
teszik közzé nyomtatott folyóirataikat elektronikus formában is. (Pl.
Elsevier, Swets Blackwell, Wiley, Institut of Physics, stb.) Az online
folyóiratok nagy elônye, hogy több felhasználónak biztosít egyidejû
használatot. 
Az online folyóiratoknak három típusa van: 
1. A nyomtatott változat teljes anyaga elérhetô elektronikus formában is. 
2. A nyomtatott változattól elérô tartalommal érhetô el elektronikus
formában.
3. Csak elektronikus úton elérhetô folyóiratok.
A beszerzés, elôfizetés ugyanúgy történik, mint a hagyományos doku-
mentumoknál. Az is tendencia, hogy az elektronikus változathoz olcsób-
ban juthatunk hozzá, hiszen nincs nyomdai és terjesztési költség. 
A könyvtári gyakorlatban a párhuzamos elôfizetés fordul elô gyakrabban,
az olvasói szokásokat és az archiválás szempontjait figyelembe véve.
Az elektronikus folyóiratok elérhetôségei

Az elektronikus folyóiratok elterjedése a folyóirat-ügynökségeknek is
nagy kihívást jelent.  Ezek az ügynökségek elsôsorban a kiadók és 
a könyvtárak közötti közvetítô szerepét töltik be. Elsôrendû feladatuk
a könyvtárak megrendeléseinek közvetítése a kiadó felé, a fizetés tel-
jesítése, a folyóiratok szállítása és a hiányzó számok reklamálása. Az új
igények elôtérbe kerülése az ügynökségeket is újabb szolgáltatások
kiépítésére ösztönözték. Szerzôdéseket kötöttek a kiadókkal az általuk
forgalmazott folyóiratok elektronikus felhasználásáról (jelszó meg-
szerzése, több felhasználós változatok kezelése, regisztráció, stb.) 
Az ügynökségek saját adatbázisokat hoztak létre, s azon különbözô
kiadók folyóiratainak teljes szövegû változatát tették elérhetôvé. Ezek
a szolgáltatások a könyvtáraknak is nagy elônyt jelentenek, mivel biz-
tosítják, hogy a felhasználók a lehetô legegyszerûbben férjenek hozzá
a kiadók elektronikus kiadványaihoz. A legnagyobb ügynökségek adat-
bázisában egy keresôfelületen érhetô el a folyóiratok teljes szövege.
Ilyen adatbázist épített ki pl. a Swets, az Ebsco, a Minerva.
Létrejöttek olyan számítógépes adatbázisok is, amelyek szintén több
kiadóval szerzôdést kötve, a nyomtatott folyóiratok elektronizálásával
foglalkoznak. Ezek csak az elektronikus szolgáltatást biztosítják, a folyói-
ratok nyomtatott példányával nem rendelkeznek. Ebbe a kategóriába
tartozik a Catchword, az Ingenta stb.
A kiadók is kialakították adatbázisaikat, Web-helyeiken saját nyomta-
tott kiadványaik online változatához adnak hozzáférési lehetôséget. 

Pl. Kluwer, Academic Press, Wiley stb. Ebbôl a sokszínûségbôl adó-
dóan egy-egy folyóirat több helyrôl is elérhetô, ami azért elônyös,
mert sokszor elôfordul, hogy valamelyik adatbázis éppen nem mû-
ködik karbantartás vagy felújítás miatt. Így a felhasználók számára van
másik útvonal, ahonnan a kívánt dokumentumot használni tudják. 
Az elektronikus folyóiratok hozzáférési lehetôségei

Az intézmény által elôfizetett nyomtatott folyóiratok elektronikus vál-
tozatához kétféle hozzáférés lehetséges. Az egyik, amikor a nyomta-
tott folyóirat elôfizetési díja fejében korlátlan hozzáférést biztosít 
a kiadó; a második változatnál a könyvtár egy bizonyos összegért
meghatározott számú és típusú hozzáférést kap. Egyre gyakoribb, hogy
az elektronikus változatért további térítést kér a kiadó, mondván, hogy
a nyomtatott kiadvány elôfizetéséhez képest többletszolgáltatást ad. 
A könyvtárak igyekeznek a legszélesebb körû használatot elérni. Ennek
egyik legegyszerûbb módja, a számítógép internetes címének megadá-
sával lehetséges. Ha a kiadó engedi, meg lehet adni az internetes cím-
tartományt az egész intézményre kiterjedôen, így az adott intézmé-
nyen belül bármely internetes hálózati hozzáféréssel rendelkezô
számítógéprôl elérhetô lesz az adott dokumentum, vagy sok esetben
az egész adatbázis. Természetesen csak az intézmény által elôfizetett
dokumentumokra adja meg a teljes körû használatot. A másik mód,
amikor felhasználói név és jelszó megadásával a könyvtár hozzáférhet
az összes általa elôfizetett dokumentumhoz egy bizonyos adatbázison
belül. Gyakori az is, amikor a kiadó egy-egy folyóiratot enged csak 
a megadott felhasználói név és jelszó megadásával olvasni. (Pl. PNAS
- Proceedings of the National Academy of Sciences)
Az elektronikus folyóiratok letöltésének módjai

Az elektronikus folyóiratok olvasása általában nem a képernyôrôl
történik. Az olvasó-felhasználó a keresett cikket valamilyen formában
letölti. A kiadók a cikkek letöltésére több változatot is kínálnak. 
1. Egyszerû szöveges (TXT, RTF) fájlok, amelyeket egy szövegszer-
kesztôben el lehet olvasni.
2. HTML - a világháló nyelve, tartalmazhat szöveget, képet, hangot 
vagy mozgóképet.
3. PDF - egy újabb formátum, amelyet bárki használhat, elôbb azon-
ban a saját gépére telepítenie kell az Acrobat Reader ingyenes
szoftvert. Így a kívánt dokumentumot letöltheti a saját gépére, majd 
a nyomtatást onnan végezheti.
4. RealPage - ez a Catchword szabadalma, a dokumentum formáját
megôrzi. Ingyen hozzáférhetô a RealPage Viewer Software, amellyel
az így készült dokumentum megjeleníthetô és nyomtatható.
A kiadók ezek közül több formátumot is felajánlanak a letöltéshez, 
a felhasználó kiválaszthatja a neki leginkább megfelelôt. 
Elektronikus folyóiratok az ELTE Egyetemi Könyvtárban

Az Egyetemi Könyvtár az ELTE külföldi folyóiratait a Swets Blackwell
csoporton és a Minerva könyvterjesztôn keresztül rendeli. 

Swets Blackwell Minerva Összesen
2000-ben rendelt 
folyóiratok: 1295 426 1721
2001-ben rendelt 
folyóiratok: 568 1103 1671

Elektronikus folyóiratok és folyóirat-
adatbázisok a könyvtári gyakorlatban
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A Swets Blackwell csoport a tôlük rendelt folyóiratokból listát adott,
melyben azok a címek szerepeltek, amelyekhez a kiadó hozzáférést
biztosít a teljes szövegû elektronikus változathoz. A folyóiratok nagy
részét a SwetsnetNavigator-on keresztül lehet elérni, kisebb részét
közvetlenül a kiadótól. Az adatbázis használatáért minimális éves díjat
fizet az ELTE. Az adatbázisban csak az általunk elôfizetett folyóiratok-
nak lehet a teljes szövegû változatához hozzáférni. A Swets Blackwell
csoport rendszeresen küldi az újabb elektronikus folyóiratok megje-
lenésérôl szóló értesítéseket, és adja meg a hozzáférési módokat. 
A 2001-ben a Minerva kiadóhoz került - korábban a Swets Blackwell-
tôl rendelt - folyóiratok online elérhetôsége a SwetsnetNavigator-ban
csak 2000. december 31-ig megjelent folyóirat számokra érvényes, az
újabb évfolyamokat a Minerva adatbázisában vagy közvetlenül 
a kiadóknál kell keresni. A Minerva kiadón keresztül rendelt folyóira-
tok teljes szövegû változatát az adatbázisukon - MEOS - Minerva
Electronic Online Services - keresztül lehet elérni. A szolgáltatások itt
is csak az elôfizetett folyóiratokra élnek, de az adatbázisukban lévô
többi folyóirat tartalommutatójához és a cikkek referátumához is
hozzá lehet férni. Az adatbázisukban nem szereplô, de általuk rendelt
folyóiratoknál a Minerva a könyvtártól átvállalja a licencek és az egyéb
kérdések kiadói ügyintézését.
Azokat a folyóiratokat, amelyeket közvetlenül a kiadók szolgáltatnak,
az Egyetemi Könyvtár Folyóirat osztálya munkatársának kellett beállí-
tani a kiadó követelményeinek megfelelôen. A kiadók tájékoztatják 
a könyvtárat az újabb szolgáltatásaikról, de mi is folyamatosan figyeljük
a változásokat. Sokszor mi vesszük fel a kapcsolatot velük, és kérjük 
a hozzáférést a teljes szövegû online folyóiratokhoz. Gyakori, hogy 
a kiadók reklámként egy ideig felkínálják egyes folyóirataikhoz az
ingyenes hozzáférést, majd ezt megváltoztatva, a könyvtár számára
igen magas összegért engedik a használatot. Ilyen a Nature címû folyói-
rat elektronikus változata, amely 2000-ben elérhetô volt, 2001-ben
csak plusz pénzért érhetô el. 
2002-tôl a Wiley is 5%-al megnöveli a folyóiratok árát, amennyiben
az online verziót is igénybe szeretnék venni. Ezért jövôre ezeket 
a folyóiratokat sem lehet majd elérni, mert nem tudja az ELTE a plusz
költségeket fedezni.
Az Egyetemi Könyvtár 2000-tôl kezdte meg az online folyóiratok szolgál-
tatását. Felkerült a honlapunkra az elektronikus folyóiratok betûrendes
listája az elérési út megadásával. Három csoportot különböztetünk meg: 
- Közvetlenül a kiadón keresztül elérhetô folyóiratok
- Swets Blackwell könyvterjesztô csoporton keresztül elérhetô folyóiratok
- Minerva könyvterjesztôn keresztül elérhetô folyóiratok
A kiadón keresztül elérhetô elektronikus folyóiratok nagy többségéhez
az ELTE internetes címtartományát adjuk meg. Ez a legegyszerûbb
hozzáférés. Van néhány olyan folyóirat, amelyhez felhasználói név és
jelszó szükséges. A SwetsnetNavigator használatához is felhasználói
név és jelszó szükséges. 
A hozzáférések módjáról, a lejelentett internetes címekrôl, címtar-
tományokról, az esetlegesen szükséges felhasználói nevekrôl és jel-
szavakról az Egyetemi Könyvtár Folyóirat osztályán, Zivi Józsefné ad
felvilágosítást. (zivi@lib.elte.hu) 
Mindeddig a külföldi folyóiratokról esett csak szó, mivel ezek azok 

a folyóiratok, amelyeknek online elérhetôsége a könyvtár és az olvasók
számára is nagyobb jelentôséggel bír. Természetesen igyekszünk 
a magyar folyóiratok online elérhetôségét is nyomon követni, és
ezeket is feltüntetjük a könyvtár honlapján. A magyar folyóiratok
online használata sokkal egyszerûbb, többségükhöz sem jelszó, sem
felhasználói név nem kell. Ahol mégis van jelszó, a regisztráció
általában ingyenes. A magyar online folyóiratokra jellemzô, hogy nem
egyezik meg a teljes nyomtatott verzióval, egyes cikkek kimaradnak,
vagy csak tartalommutatót, rövid referátumot tesznek közzé.
Adatbázisok

2001 szeptemberétôl az Oktatási Minisztérium honlapjáról - az EISz
program keretében - több, nagy adatbázis is elérhetôvé vált a fel-
sôoktatási és kutatási intézmények számára. A regisztrálás elvégezhetô
az Oktatási Minisztérium honlapjáról, a http://www.om.hu címen. 
A regisztrálás ingyenes, és minden hasznos információ megtalálható
az oldalon. 
Az EISZ olyan nemzeti program, amelynek célja, hogy a felsôoktatás
és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus infor-
mációforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, így
az eddigieknél lényegesen több információt, szélesebb felhasználói
körnek, fajlagosan kedvezôbb áron lehet biztosítani. A program az
alábbi adatbázisokhoz biztosít hozzáférést.
- Web of Science: A bibliográfiai adatgyûjtés és a szcientometriai
keresés szempontjából fontos adatbázis. Tudományos bibliográfiai
adatbáziscsomag, amely hetente folyamatosan bôvül. Tudományos
szempontok szerint rendez, sokoldalú keresést biztosít. Lekérhetôk a
cikkek bibliográfiái, és szerzôi hivatkozásai is.
Az adatbáziscsomag három fô tudományterület szerint rendez:
Arts & Humanities Citation Index: bölcsészettudományi és mûvészeti
index 25 kategóriában, 1140 teljes folyóirat anyaga és a vonatkozó
cikkek 7000 társadalomtudományi folyóiratból.
Science Citation Index Expanded és SciSearch: természet- és mûszaki
tudományos index. 160 tudományterület 5800 akadémiai és alkalma-
zott mûszaki tudományos dokumentumát dolgozza fel.
Social Sciences Citation Index és Social SciSearch: társadalomtudo-
mányi index, 55 kategóriában, 1700 folyóirat teljes anyagát és nagy-
számú vezetô tudományos és mûszaki folyóirat vonatkozó cikkeit 
tartalmazza.
- ScienceDirect: Az Elsevier tudományos kiadó teljes szövegû adat-
bázis szolgáltatása. Fô profilja a természettudományos, mûszaki és
orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való ter-
jesztése. 1350 saját kiadású folyóirat, 10 000 teljes szövegû cikk érhetô
el 4 évre visszamenôleg.
2001 novembere óta az Egyetemi Könyvtár adatbázisa is elérhetô az
interneten a WebPAC program segítségével. A folyóiratok leírásakor
feltûntettük, ha a nyomtatott folyóiratnak van online változata. Ezzel
egyszerûsítettük az online hozzáférést egy adott folyóirathoz. 
Az Egyetemi Könyvtár honlapját a http://lib.elte.hu - OPAC, Horizon
címrôl lehet elérni.

Zivi Józsefné

Egyetemi Könyvtár, Folyóirat osztály

osztályvezetô

Elektronikus folyóiratok és folyóirat-adatbázisok 
a könyvtári gyakorlatban
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Az alábbi írás két részbôl áll. Az elsô megpróbálja röviden bemu-
tatni a Történeti Könyvtárat, a második pedig néhány, jobbára
szubjektív gondolatot tartalmaz a Horizon számítógépes könyv-
tári rendszerhez fûzôdô kapcsolatunkról, amellyel immár több
éve dolgozunk. 
A Történeti Könyvtár a Bölcsészkar egyik nagy intézeti könyv-
tára, állománya meghaladja a 120 000 kötetet. Történetét 
a könyvtár 1887-tôl, a történelmi szeminárium megalakulásától
számítja. A gyûjtemény azóta átvészelt háborúkat, forradalmakat
és jó néhány szervezeti átalakulást. Ma a BTK Történeti Intézetén
belül mûködik. A gyûjtemény jelentôs részeit alkotják többek
között a nagy történeti forrássorozatok, az egyetem néhány
egykori neves történész professzorának (Áldásy Antalnak, Szekfû
Gyulának) a könyvtárra szállt gazdag hagyatéka, a 19-20. századi
magyar országgyûlések történetét felölelô országgyûlési naplók,
jegyzôkönyvek, irományok, valamint az utóbbi négy évtizedben
a karon megvédett történeti tárgyú kéziratos doktori disszertá-
ciók. Jelentôs a könyvtár idegen nyelvû (fôleg angol, francia,
német és orosz) könyvanyaga, valamint a folyóirat-gyûjtemény.
A magyar történeti folyóiratanyag csaknem teljes, és az idegen
nyelvû is számottevô: néhány nagy európai folyóirat alapításának
évétôl megtalálható a könyvtárban. A teljes gyûjtemény színvo-
nalához adalék, hogy a karon kategóriájában egyedül viselte 
a tudományági szakkönyvtár minôsítést. A Történeti Könyvtár
állományának egy része (kb. harmada) a Történeti Intézethez
tartozó tanszékeken tanszéki kabinetkönyvtárként mûködik. 
E kisebb gyûjtemények a Történeti Könyvtár szerves részét
alkotják: anyagukat mi vesszük leltárba és a törzsanyaggal azonos
részletességgel mi tárjuk fel. Ilyen tanszéki kabinetkönyvtárral
rendelkezik a Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tan-
szék, a Középkori és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék,
az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, a Kelet-Európa
Története Tanszék, a Történelem Segédtudományai Tanszék,
valamint az Egyiptológiai Tanszék. (Utóbbi nem tagja a Történeti
Intézetnek, de jogelôdjébôl, a Történettudományi Tanszék-
csoportból vált ki, és könyvtára máig a Történeti Könyvtárhoz
tartozik.)
A Történeti Könyvtár a Történeti Intézettel együtt 2000
második felében költözött új helyére, a Múzeum körút 6-8-ba,
összehasonlíthatatlanul jobb, kulturáltabb feltételek közé, mint
amilyenek között a Piarista közi épületben mûködött. Végre fela-
datának minden tekintetben megfelelni képes, esztétikailag is
színvonalas olvasótermünk van, ahol 35 személy olvashat egy
idôben, s amelyben megfelelô nagyságú kézikönyvtár áll az
olvasók rendelkezésére. Végre van korszerû, tágas raktárunk, és
jó sok évig nem kell azon törni a fejünket, hogy hol helyezzük el
a gyarapodást. Ezen a helyen szeretnék megemlékezni elôdöm-
rôl, a nyáron elhunyt Dr. Diószegi Istvánnéról, aki a könyvtárat,
amelyet olyan hosszú idôn át vezetett, új helyén, megszépülve
sajnos már nem láthatta.
A könyvtár rövid bemutatása után essék néhány szó egy másik,
a könyvtár életére nézve a költözésnél nem kevésbé fontos vál-

tozásról, csatlakozásunkról a Horizon számítógépes könyvtári
rendszerhez. De kezdjük a történetet egy kicsit távolabbról.
Valamikor a 90-es évek közepén egy úr nyitott be a Történeti
Könyvtárba, akirôl kiderült, hogy a tel-avivi egyetem magyar
származású professzora. Véletlenül botlott belém a könyvtá-
rosok közül, én pedig, ahogy illik, igyekeztem eligazítani ôt 
a könyvtár használatában. Ô körülnézett, és (mivel csak a hagyo-
mányos katalógusokat látta), megkérdezte, dolgozunk-e számí-
tógéppel, van-e online katalógusunk, merthogy ôk odahaza olyan
régen nem használják, hogy szinte már el is felejtették a 
hagyományos cédulakatalógust. Jobb híján azt válaszoltam neki,
hogy nem, egyelôre még nem dolgozunk számítógéppel, de 
már komolyan szó van róla, hogy a számítógépes könyvtári 
rendszer hamarosan hozzánk is megérkezik. Jól emlékszem, 
egy kicsit kényelmetlenül éreztem magam válaszadás közben,
hiszen tudtam, hogy annál, ahol tartunk, sokkal elôbbre kellene
tartanunk. 
Ezután még jó darabig kopogtak az írógépek, tovább írogattuk a
rég bevált kézmûves módszerrel a katalóguscédulákat, míg 1998-
ban, a bölcsészkari könyvtárak közül másodikként, végre hoz-
zánk is megérkezett a Horizon. Szerencsés csillagzat alatt, sôt, az
indulás szinte a csodával volt határos. Addig számítógépeink sem
igen voltak, és éppen akkor, amikor kellett, már nem is emlék-
szem hogyan, mintha a Gondviselés avatkozott volna közbe,
számítógépek is kerültek, ráadásul éppen annyi, amennyire szük-
ség volt. Nem volt többé akadálya, hogy elkezdjük a katalogizálási
modul használatát. Hogy hogyan éltük meg a nagy átállást? Hát,
tulajdonképpen mindenki aszerint, ahány esztendôt számlált, úgy
is mondhatnám, hogy életkor-, vagy másképp nemzedékspeci-
fikusan. A fiatalok, akik már régen természetes, sôt, meghitt
kapcsolatban álltak a számítógéppel, könnyedén és egyértelmû
örömmel, én magam, fiatal már régen nem lévén, egy kicsit
nehézkesebben, némi szorongással. Közben, újabb szerencsénk-
re és igaz örömünkre, megismertünk néhány kedves és minden
helyzetben segítôkész embert, az Egyetemi Könyvtár Informatikai
fôosztályának munkatársait (akkor talán még nem volt fôosz-
tály), akik átsegítettek bennünket a kezdeti nehézségeken. Hogy
hozzájuk mindenkor bizalommal fordulhattunk, hogy ôk min-
denkor türelemmel viseltettek irántunk, figyelmesek és segítô-
készek voltak, az rendkívüli mértékben megkönnyítette a dol-
gunkat, azt is mondhatnám, hogy szinte zökkenômentessé tette
az átállást. 
Azóta eltelt három és fél év, és mi tûrhetôen kiismertük és meg-
tanultuk a katalogizálási modul használatát. Elkészítettünk néhány
ezer rekordot (sajnos kevesebbet, mint amennyit szerettünk
volna), és ma már szinte nehéz felidézni az elôzô korszakot:
olyan természetessé vált az egész, mintha mindig a Horizonban
dolgoztunk volna. 
Hogyan, milyen rendszer szerint zajlik most a munka? Azt
hiszem, nagyjából úgy, ahogy bárhol másutt. A rendelendô
könyvek rekordjait, ha nem találjuk ôket a Horizonban, letöltjük,
majd a rekordok konvertálás után bekerülnek a rendszerbe.

„Mintha mindig a Horizonban 
dolgoztunk volna”
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Amikor a könyv beérkezik, a letöltött, konvertált rekordot, ha
szükséges, kiegészítjük, csatoljuk hozzá a példányadatokat, és ha
a rekord nincs tárgyszavazva, tárgyszavazzuk. Kész rekordhoz
példányadatokat csatolni nem nehéz. Némileg idôigényesebb 
a körültekintô tárgyszavazás. És itt álljunk meg egy pillanatra!
Kollégáimmal már a kezdet kezdetén elhatároztuk, hogy lehetô-
leg egyetlen rekordunkat sem hagyjuk tárgyszavazás nélkül,
hiszen az a rekord, amelyet nem szakoztak (tárgyszavaztak), csak
félig látható, sôt, annak számára, aki nem egy bizonyos doku-
mentum után kutat, hanem adott témához keres irodalmat,
egyáltalán nem létezik. Az elvhez, amelyet magunk elé tûztünk,
azóta is tartjuk magunkat: az általunk letöltött vagy általunk
készített rekordok kezdettôl fogva szakozva, tárgyszavazva van-
nak, nemcsak félig vannak benne tehát a rendszerben. (Az ár,
amelyet ezért fizetnünk kellett, hogy a „legyártott” rekordok
számát illetôen dobogós helyre valószínûleg nem pályázhatunk.)
A beérkezô könyveknek az a hányada, amelyet nem találunk 
a rendszerben, s amelynek rekordját nem tudjuk letölteni, már
nagyobb gond, feldolgozásuk lényegesen idôigényesebb. Ezek
zömükben külföldön megjelent, idegen nyelvû könyvek, ame-
lyekbôl pedig meglehetôsen sok van a könyvtárnak. Az angol
nyelvû dokumentumokat általában le tudjuk tölteni a Library of
Congress adatbázisából. Gondjaink fôleg a német és francia
nyelvû dokumentumokkal vannak, amelyeket gyakran nem
találunk az elérhetô adatbázisokban. Ezekrôl a dokumen-
tumokról a rekordot nekünk magunknak kell megírnunk, és egy-
egy bonyolultabb, netán többkötetes, idegen nyelvû könyvrôl
rekordot (rekordokat) készíteni, szakozni ôket, majd csatolni
valamennyi példányadatot nem öt, de nem is tíz percig tart, sôt,
váratlan bonyodalmakkal is járhat. Ilyen esetekben azonban, úgy
vettem észre, hogy egyre gyakrabban és egyre biztosabban segít
a megszerzett rutin: az ember ennyi idô alatt már megtanul
„puskázni”, és a rendszer konkrét példái szinte minden felmerülô
kérdésre választ kínálnak. 

Nem tudom, kollégáim hogy vannak vele, de én a magam
részérôl szeretek önálló rekordot írni, hiszen ilyenkor az ember
a semmibôl hoz létre valamit, szegrôl-végrôl tehát mégiscsak
alkot. Azt is észrevettem magamon, hogy kedvelem a bonyo-
lultabb eseteket, szívesen írok le például egy többkötetes, ide-
gen nyelvû dokumentumot, szívesen tárgyszavazok egy tartal-
mára nézve bonyolult munkát, és komolyan úgy gondolom, hogy
egy elkészült rekord, ha teljes, ha minden a helyén van benne,
ha minden adata egyértelmû és pontos, örömet tud szerezni,
sôt, szép is lehet. Érdekes, hogy mennyi ellenpéldával találkozik
az ember, miközben az adatbázisokban keresgél: hány hiányos,
akár a szerzô nevében, vagy a mû címében is hibát vétô leírást
talál. (Az amerikai címleíróknak rendszerint a francia és német,
de fôleg a német nevekkel, címekkel gyûlik meg a bajuk.) Ilyenkor
némi kárörömet érzek, és eszembe jut a közmondás: nem mind
arany, ami fénylik. Bizony nem, hiszen könnyen találni rá példát,
hogy a budapesti egyetem könyvtárosai tizedannyi fizetésért
pontosabb rekordokat készítenek, mint tengerentúli kollégáik 
a híres Kongresszusi Könyvtárban.
Szerezni tud tehát örömet, sikerélményt a Horizon. Az ellen-
tétére, hogy bosszúságot szerzett volna, pályafutásunk alatt hála
Istennek alig akadt példa. Korszakosnak és alapvetônek tartom 
a változást, amelyet a csatlakozás hozott a Horizonhoz. Öröm-
mel éltük meg a közelmúltban azt is, hogy a Horizon adatbázisa
végre az interneten is elérhetôvé vált, hogy közös munkánk
eredményét immár a külvilág is láthatja. Az igazi, a legnagyobb
örömet azonban a magamfajta régi vágású könyvtárosnak
munkája során, és ezt talán nem udvariatlanság egy informatiku-
sok által szerkesztett informatikai hírlevélben zárszó gyanánt
leírni, bár csodálom és talán egyre inkább kedvelem is a tech-
nikát, ma is csak a könyv nyújtja. 

Emôkey István

ELTE BTK Történeti Könyvtár

könyvtárvezetô

„Mintha mindig a Horizonban 
dolgoztunk volna”

A Történeti Könyvtár új olvasóterme.
Balogh Árpádné és Emôkey István 



Tanszéki könyvtárak a rendszerben. 2001 júniusa óta
az alábbi tanszékek csatlakoztak a rendszerhez:
Szerzôdést kötött az Egyetemi Könyvtárral az Indoeurópai
Nyelvtudományi Tanszék és a Mûvészettörténeti Intézet.
A Magyar Jogtörténeti Tanszék Könyvtára megkezdte a retros-
pektív adatbevitelt az éles adatbázisban.
A Fizikus Tanszékcsoport Könyvtárában külsô munkatársak
bevonásával elkészült 800 bibliográfiai rekord a Telematika
pályázat keretében. A munka 2001 októberében kezdôdött. 
A könyvtár dolgozói a dokumentumok elôkészítésével és beha-
sonlítással segítik a munkát, valamint 1600 példányrekordot
készítettek el november 30-ig.

Tanfolyam. Az EK Informatikai fôosztálya december folya-
mán tanfolyamot tart az újonnan csatlakozott tanszéki könyv-
tárak dolgozói számára. Az oktatáson részt vesz a Kémiai
Könyvtár, a Mûvészettörténeti Intézet Könyvtára, a Néprajzi
Könyvtár, a TTK Kari Könyvtár (BIF), a Filozófiai Intézet Könyv-
tára, és a Kelet-ázsiai Tanszék Könyvtára egy-egy munkatársa.

ELTE TTK Kari Könyvtár. A Lágymányoson újonnan áta-
dott épületben kapott helyet több mint 10 biológus tanszéki
könyvtár, a Földrajzi, a Geológiai Tanszékcsoport és a Geo-
fizikai Tanszék  könyvtára, valamint az Informatikai Tanszék-
csoport könyvtára. Így jött létre a TTK Kari Könyvtár Biológiai-
Földtudományi- Informatikai Tudományági szakgyûjteménye. 
E gyûjtemény korlátozott nyitva tartással ugyan, de már megnyi-
totta kapuit és várja olvasóit hétfôn és csütörtökön. 
A TTK Kari Könyvtárának szervezeti mûködési és használati
szabályzata most készül, amely kiterjed a Kari Könyvtárt alkotó
valamennyi - biológiai, fizikai, földtudományi, informatikai, kémi-
ai, környezetfizikai, matematikai - tudományági szakgyûjte-
ményre, ill. médiatárra is, hogy az oktatók, kutatók, hallgatók
munkájához könyvtári, informatikai hátteret biztosítson.

BTK kari könyvtári hálózat átalakulása. Az ELTE BTK
Könyvtári Bizottsága (KKB) 2001 szeptemberi ülésén elfogadta
és a Kari Tanács elé terjesztette a kar könyvtári struktúrájának
átalakítására vonatkozó javaslatát.

A KKB - az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári
hálózatának szervezeti és mûködési szabályzatához igazodva -
javasolta, hogy a BTK-n a könyvtárak alapvetôen az intéze-
tekhez kapcsolódjanak.
A BTK-n jöjjön létre kari szintû könyvtár. A javaslat szerint ezt
a funkciót a jelenlegi Központi Olvasóterem töltse be, ELTE
BTK Kari Könyvtár néven. A Kari Könyvtár élén igazgató álljon,
a funkció betöltése pályázat útján történjen.
Az Ajtósi Dürer sori campuson mûködô jelenlegi Központi
Könyvtár, mint központi könyvtár megszûnik, a campuson
intézeti könyvárak mûködnek, a leendô kari struktúrától füg-
gôen. Döntés szükséges a jelenlegi Központi Könyvtár könyv-
és eszközállományáról, személyi állományáról, az infrastruktúra
mûködtetésérôl. Ennek részleteit a kari vezetés és az érintett
intézetek vezetôi munkálják ki. Az Ajtósi Dürer sori campus
könyvtárai csatlakozzanak az egyetemi számítógépes könyvtári
hálózathoz.

Honlap ajánló

ELTE TTK Kémiai Könyvtár

(http://www.chem.elte.hu/webchemlib/index.html)
Elkészült a Kémiai Könyvtár honlapja. Elérhetô a fenti címen, és
az Egyetemi Könyvtár honlapjáról az ELTE könyvtárai menü-
pont alól. 
Scriptum GIB Online - GIBWEB Internet/intranet szótárprogram

(http://www.scriptum.hu/gibweb/)
Gondot okoznak az informatikai szakszövegek rövidítései?
Keressük meg az angol-magyar informatikai szótárban. Lehet
kifejezésre, jelentésre, teljes szövegre, rövidítésre keresni.
Ugyanitt a magyar szókincstárban címszavakra, szinonimákra,
antonimákra, szólásokra és teljes szövegesen lehet keresni.
Összefoglaló lapokat találunk a szavakról nyelvtani meghatá-
rozásuk, stílusok szerint. 
MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár

(http://www.mek.iif.hu)
A MEK a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Prog-
ram és az Országos Széchényi Könyvtár egyik projektje, és 
a magyar nyelvû vagy magyar vonatkozású, oktatási, tudomá-
nyos, vagy kulturális célokra használható, szabadon terjeszthetô
elektronikus dokumentumok központi gyûjtôhelye kíván lenni.

Hírek, információk
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