
Hírlevelünk 2. számában (2000. december) közöltünk néhány
statisztikai adatot az Exlibris adatbázisról. Exlibrisnek nevezzük
az Egyetemi Könyvtárban 1996 óta épülô osztott közös adat-
bázist. Az azóta eltelt idôszakban gyûjtött adatokkal kiegészítve
szeretnénk bemutatni adatbázisunk 2001. december 31-i
állapotát.
Jelenleg 132.000 bibliográfiai és 170.000 példányrekordot tar-
talmaz az adatbázis. A bibliográfiai és példányrekordok arányá-
nak változása azt tükrözi, hogy a feldolgozásba egyre több olyan
könyvtár kapcsolódik be, amelyek állománya részben átfedi az
adatbázisban már meglévô rekordokat. (1. ábra)

Az Egyetemi Könyvtárban épülô adatbázisba önálló feldolgozás-
sal és letöltéssel bekerülô bibiliográfiai rekordok számának éven-
kénti összesítése jól mutatja, hogy az EK leltározás miatt csökken-
tett feldolgozási kapacitása következtében az elôzô évekhez
képest jóval kevesebb új rekord keletkezett 2001-ben. (2. ábra)
Az ábráról leolvasható, hogy egyre kevesebb rekordot töltünk
le más adatbázisokból. Ennek több oka is van. A feldolgozás-
ban egyre nagyobb jártasságot szerzett kollégáink számára
kisebb munka egy új felvétel elkészítése, mint egy hiányos re-

kord kiegészítése. A tapasztalatok szerint idôigényesebb a be-
hasonlítás, lekeresés, letöltés, konvertálás, kiegészítés munka-
folyamata, mint egy önálló felvétel elkészítése.

A 3. ábrán láthatóak a letöltési források és a letöltött meny-
nyiségek.
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Szembetûnô, hogy az elôzô évekhez képest 2001-ben
kevesebb a letöltések száma. Ez is, mint a bibliográfiai rekor-
dok csökkenése, az Egyetemi Könyvtárban zajló állományelle-
nôrzés következménye, mivel ez a munka a Feldolgozó osztály
munkatársait is terheli. Az NPA-ból (Nemzeti Periodika
Adatbázis) két nagy letöltés történt. 1998-ban az Egyetemi
Könyvtár folyóiratainak rekordjait, 2000-ben pedig a tanszéki
folyóiratok rekordjait töltöttük le. Ezek a letöltések hozzávetô-
leg 80%-ban lefedik az egyetem folyóiratállományát. Újabb nagy
mennyiségû letöltés már nem szükséges. Az új elôfizetésû
folyóiratokat már egyedi felvétellel rögzítjük az adatbázisban.
Az OCLC CD-ROM adatbázist 1996-ban vásárolta meg az
Egyetemi Könyvtár, azzal a céllal, hogy megfelelô forrást biz-
tosítson az idegen nyelvû állomány feldolgozásához. A fris-
sítéseket 1998-ban vásároltuk meg utoljára. Az adatbázis a ret-
rospektív feldolgozás során még most is segítséget nyújthat.
Az MNB most már elérhetô interneten is a nektar.oszk.hu
címen.
A KELLO és a LoC (Library of Congress) adatbázisokból való
letöltéseket nemcsak a Feldolgozó osztály, hanem a Szerze-
ményi osztály munkatársai is végzik. Ezt a szerzeményi modul
bevezetése indikálta.

A letöltésekhez kapcsolódik a 4. ábra is, amely a  bekapcsolt
tanszéki könyvtárakban és az Egyetemi Könyvtárban letöltött
rekordok arányát mutatja. Dícséret illeti a hálózati könyvtári
kollégákat, akik egyre bátrabban használják a rendelkezésre álló
nem hagyományos eszközöket, adatbázisokat feldolgozó
munkájuk során.

Az 5. ábra az Exlibris adatbázisban található példányok karok
szerinti megoszlását mutatja. A másfél évvel ezelôtti adatok
szerint a teljes adatbázisban a tanszéki példányok aránya 24%
volt. Ez mára 36%-ra emelkedett.
A legutolsó ábránk részletezi a közös munkában részt vevô
hálózati könyvtárak által felvitt rekordok arányait. (6. ábra)
Eddig 28 kari, intézeti, tanszéki könyvtár kötött megállapodást
az Egyetemi Könyvtárral, ebbôl 4 könyvtár 2002-ben. A közös
adatbázis építésében 9 könyvtár vesz részt.
Az adatok összességében azt mutatják, hogy az elektronikus
feldolgozás már a mindennapi munka része az Egyetemi Könyv-
tárban és fokozatosan azzá válik a könyvtári hálózatban is.

Varga Klára - Kálóczi Katalin
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4. ábra

Matematikai T. Szakgyûjt. (18.13%)

Kémiai T. Szakgyûjt. (1.83%)

Szociológiai Int. Kvt. (10.58%)

Informatikai gyûjtemény (3.66%)

ÁJK KK (20.42%)

Egyetemi Könyvtár (64.01%)

BTK (19.73%)

TTK (9.69%)

ÁJK (6.57%)

Fizikai T. Szakgyûjt. (6.31%)

Központi Olvasóterem (30.18%)

Történeti Tsz. Kvt. (7.17%)

Kínai és Kelet-ázsiai Tsz. Kvt. (1.72%)
6. ábra

5. ábra
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Virtuális segédkönyvtár

Az Elektronikus Információs Szolgálat mûködésének elenged-
hetetlen munkaeszköze a megfelelô minôségû virtuális segéd-
könyvtár. Egy ilyen gyûjtemény létrehozása és folyamatos kar-
bantartása nem kevés fejtörést okoz a szolgáltató könyvtáros-
nak; az internet látszólagos gazdagsága ugyanis veszedelmes
csapdákat rejt. Bôséges kínálatot találhatunk elektronikus
szövegarchívumokból, ingyen elérhetô elektronikus könyvek-
bôl, adattárakból és egyetlen keresôkérdésünkre digitalizált
lexikonok, szótárak, referens munkák tömege ömlik elénk.
Tessék csak kipróbálni valamelyik népszerû keresôgépen, hány
találatot kap a felhasználó például a térképgyûjtemény („map
collection”) vagy a szinonimaszótár („dictionary of synonyms”)
kifejezésekre. Könyvtáros legyen a talpán, aki sokezernyi oldal-
nak akárcsak töredékét képes türelmesen végigböngészni, majd
bölcs önmérsékletet tanúsítva kiválasztani közülük azt  a néhá-
nyat, melyek használhatóságát magasra értékeli. 
Tekintsük most át röviden, milyen szempontokat vettünk
figyelembe az EISZ virtuális segédkönyvtárának létrehozásakor.
Ha igazán hatékony kézikönyvtárt szeretnénk, elôször is a
méretét kell optimális keretek közé szorítanunk. Eddigi tapasz-
talataim alapján egy 100-150 tételes gyûjtemény - amennyiben
sikerül jól összeszervezni - nem lépi túl a kezelhetôség határát
és a rendszeres ellenôrzés, a címek folyamatos cseréje illetve
selejtezése sem vesz igénybe túl sok idôt. A másik fontos szem-
pont, hogy ne válasszunk se nagyon általános, se túlságosan
speciális tartalmú honlapokat. A feladatok döntô többségét
úgysem lehet megoldani ilyenekkel, vagy jóval több idônket
veszi el a keresgélés, mintha hagyományos dokumentumokhoz
fordultunk volna. Alkalmanként pedig muszáj létrehozni egy-
egy kisebb különgyûjteményt valamilyen egyedi téma vagy refe-
rens kérdés kedvéért. Soha nem téveszthetjük szem elôl annak
az elvnek az érvényesítését sem, hogy lehetôleg háromnál több
lépcsôt ne kelljen végigjárni egy honlapon belül. Ha az elérési
útvonal ennél hosszabb, akkor érdemes külön tételként felven-
ni az oldal pontos címét, mert így elkerülhetô a hosszas
böngészés egy-egy gyûjteményen belül. A fellelt oldalak
értékelésénél is részesítsük elônyben az egyszerû, jól
áttekinthetô menükkel rendelkezô helyeket, különösen, ha
több hasonló tartalmú és színvonalú oldal közül választhatunk.
Nagy intézmények fôoldalait csak akkor tegyük a cím-
gyûjteménybe, ha nemcsak az ott található információs
anyagokat, dokumentumokat használjuk, hanem egyéb okok-
ból is szükségünk van rá. Magánszemélyek saját készítésû
oldalaival bánjunk nagyon kritikusan, mert kétségtelenül vannak
kiemelkedôen jó produktumok, de sajnos ezek között bukkan
fel a legtöbb silány, ellenôrizetlen információ is. Ha valamely
szakterület jeles képviselôjének honlapját vesszük fel segéd-
leteink közé, legyünk kritikusak az ô esetükben is. Ne dôljünk
be a látszólagos csillogásnak, a szépséges dizájnnak, mert a tar-
talom színvonala sokszor csalódást okoz. Túl sok reklám és

kereskedelmi ajánlat a nyitóképernyôn szintén óvatosságra kell,
hogy intsen bennünket, ráadásul attól is tartanunk kell, hogy a
kéretlen hirdetések egyetlen rossz kattintásra a legváratlanabb
pillanatokban bukkannak majd fel a gépünkön, s megszabadulni
tôlük külön fáradság.
A kommersz keresô gépek helyett (yahoo, altavista,
webcrawler stb.) használjuk a talán kevéssé ismert, vagy nem
eléggé népszerû keresôket (google, mamma, turbo 10, dogpile
stb.). Igyekezzünk nyomon követni az interneten megjelenô
újdonságokat. Ehhez jó kiindulópont a „What’s New on the
Net”, vagy valamelyik tartalomfigyelô hírlevél. (Newjour,
Researchbuzz, ILI week). A nyelvi nehézségek leküzdésére
mindig tartsuk „kéznél” a nagyobb online szótárgyûjtemények
egyikét, s jó szolgálatot tehet egy rövidítésszótár is.
Aprólékosabb munkát igénylô feladatok megoldásakor – ameny-
nyiben lehetséges – részesítsük elônyben a CD-ROM verziókat.
Nem érdemes például a Historical Abstracts internetes hon-
lapján végrehajtani nagy találati halmazt eredményezô kere-
séseket, mert a rekordokat csak vágólapra másolással kaphatjuk
meg, e-mailen nem, s ez rengeteg hibalehetôséget jelent, nem
beszélve az idôráfordításról. Fontos tulajdonsága még a hon-
lapoknak, hogy milyen gyakran ígérik a karbantartást. Az update
idôpontját mindenképpen tanácsos ellenôrizni, s inkább mond-
junk le az oldal használatáról, ha az utolsó ellenôrzés idôpontja
fél évnél régebbi.

Az EISZ virtuális segédkönyvtára alapvetôen 5 fô részbôl áll:
1. általános segédletek (lexikonok, szótárak, névtárak, térképek
és faktografikus mûvek, webliográfiák)
2. könyvtári, könyvkiadói adatbázisok és könyves portálok
(katalógusok, bibliográfiák stb.)
3. e-könyvek, és periodikák, online folyóiratok és repertóriu-
maik
4. szövegarchívumok, full-textes állományok
5. speciális gyûjtemények

Ugyancsak a virtuális segédkönyvtár részét képezik - az öt
fejezet valamelyikébe illesztve, tehát nem külön kezelve - az
Egyetemi Könyvtár CD-ROM adatbázisai közül azok, amelyek
az EISZ mûködése szempontjából fontosak. A Magyar Nemzeti
Bibliográfia különféle sorozatai, a Nemzeti Periodika Adatbázis,
a külföldi nemzeti bibliográfiák ill. szakbibliográfiák (Historical
Abstract, Dissertation Abstract, Historische Bibliographie)
nemcsak az irodalomjegyzékek összeállításában, hanem az
egyes mûvek azonosításában, adataik verifikálásában nyújtanak
nélkülözhetetlen segítséget. Gyakori feladattípus az idézet-
keresés is – többnyire irodalmi mûvekbôl vagy sokszor a Bib-
liából vett töredékrôl van szó –, ehhez rendelkezésre áll 
a Magyar Verstár és a Biblia CD-ROM. Jogi témákhoz kap-
csolódó kérdések megválaszolására az EISZ csak nagyon szûk
keretek között vállalkozik: a CD Jogtár segítségével a konkrét
jogszabályok feltalálásában, vagy annak megállapításában, hogy
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adott szövegrész mely rendeletben, törvényben fordul elô. Jól
kezelhetô adattár a filozófusok életrajzát és mûveik bibliográfiai
adatait tartalmazó Philosopher’s Index, és a World Biographical
Index, melyben több tízezer híres ember adatainak nézhetünk
utána. (Megjegyzendô, hogy az online változat 2001-es kiadása
már 3.1 millió rekordból áll!) Ezek közül többnek van inter-
netes példánya is, azonban a munka mennyiségétôl és ter-
mészetétôl függ, mikor melyiket célszerû használni. 
A Horizon adatbázisban hamarosan kereshetô lesz az a vir-
tuális segédkönyvtár, amelyet az EISZ állított össze. Minden
egyes internetes címhez egy-egy bibliográfiai rekordot
készítünk, amely az elektronikus dokumentumok bibliográfiai
leírási szabványának felel meg. Abban a reményben tárjuk fel
ilyen formában is ezt a gyûjteményt, hogy a társintézmények-
ben dolgozó kollégák is kedvet kapjanak hasonló eszköztárak
létrehozásához.

A webliográfia

Az Egyetemi Könyvtár országos szakkönyvtárként –
gyûjtôkörébôl adódóan – a középkori és újkori történelem, 
a filozófia és az egyháztörténet szakirodalmának gazdája;
elvárható tehát, hogy e tudományterületek publikációit és elek-
tronikus reprezentációit az internetrôl is egybegyûjtse, majd
online elérhetô bibliográfiává szerkesztve a felhasználók ren-
delkezésére bocsássa. A világháló ezen a téren is számos mintát
nyújt a vállalkozó kedvû könyvtárosnak, értékes tapasztala-
tokhoz juthat, aki hajlandó idôt áldozni a tanulmányozásukra.
Bár alig van két – akárcsak megközelítôleg – egyforma összeál-
lítás ugyanabból a tárgykörbôl, néhány közös vonásuk jól meg-
figyelhetô. A webliográfiák felépítése nagyjából a klasszikus bib-
liográfiák szerkezetét követi. Elôbb az összefoglaló, általános
anyagokat tartalmazó weblapokat gyûjtik egy csokorba, utána
jönnek a szóbanforgó szakterület elektronikus szövegarchívu-
mai és hagyományos szakfolyóiratainak online reprezentációi.
A bibliográfiai adatbázisokat az adott tárgykör sajátosságainak
megfelelô felosztásban közlik, s egy külön részben adják közre
a hírcsoportok, levelezôlisták, szakmai intézmények és fórumok,
hivatalos szervezetek oldalait. Minden tételhez rövid ismertetés
tartozik, de a tömörség ellenére is a legtöbbjükrôl pontosan
kiderül, mit várhatunk tôle. Értelemszerûen a szubjektív
véleményt, az értékelést mellôzik. A legprecízebben kidolgo-
zott webliográfiák általában azt is feltüntetik, hogy egy-egy cím
alatt hány tételbôl álló linkgyûjteményt találhatunk, ez a továb-
bi keresési kiindulópontokhoz ad értékes útmutatást. Az inter-
neten található webliográfiák közül mintaként is szolgáló, 
kitûnô színvonalú a History Resources on the Web (törté-
nelemtudomány), a Literature Webliography (irodalom és
nyelvészet), az Art history resources on the web (mûvé-
szettörténet), a Webliography for Sociology and Social 
Work (szociológia), a Psychology Resources (pszichológia), 
a Religious Studies Resources at LSU Libraries (egyház- 

és vallástudomány), valamint a Guide to Philosophy on the
Internet (filozófia).
Az EISZ által összeállított gyûjteményeket ezek szerkezetét,
tartalmi ismérveit figyelembe véve készítettem, hozzáigazítva a
könyvtárunkhoz forduló felhasználók igényeihez. A könnyebb
kezelhetôség kedvéért bizonyos, sok tételnél ismétlôdô
jellemzôt piktogrammokkal helyettesítettem, s mindenütt
feltüntettem a képernyôfeliratok nyelvét. Megjegyzendô, hogy
újabban az angol nyelvû oldalak is sokszor felkínálják a német
vagy más nyelvû hozzáférés lehetôségét. Felhívom a figyelmet
arra, hogy mind a virtuális segédkönyvtár, mind a webliográfia
használatakor számolni kell az egyes adatbázisokhoz történô
hozzáférés idôbeli korlátozásával. A legtöbb helyen, ha bizo-
nyos idô elteltével nem érkezik jel a hívó géprôl, automatikus
megszakítás következik be, s esetleg csak hosszas várakozás
után vehetjük újra használatba az adott gyûjteményt. Az 
a javaslatom tehát, hogy a keresô kérdéseket a lehetô legpon-
tosabban fogalmazzák meg, gyûjtsék össze a szinonímákat és 
a kérdéseket igyekezzenek több variációban összeállítani. Ne
hagyatkozzanak az emlékezetükre; néhány papírra vetett szó,
logikai összefüggés olykor csodákra képes.
A továbbiakban  Magyarország  történelmének webliográfiáját
adjuk közre, amely 2001 szeptemberében készült, s a gyakori
használatnak köszönhetôen havonta bôvül újabb címekkel,
illetve kerülnek ellenôrzésre a korábban felvett oldalak.
Gyûjteményünk természetesen a saját könyvtárunkba látogató
felhasználók szempontjait és érdeklôdési területüket figyelem-
be véve készült, a teljesség igénye nélkül. Az Egyetemi Könyvtár
hamarosan elkészülô új honlapján kibôvítve, teljes terjedel-
mében közöljük majd az alábbi webliográfiát.

1. Általános források, több korszakot átfogó gyûjtemények

www.hungary.com/corvinus – Angol nyelvû gyûjtemény az Ame-
rikában megjelent, illetve angolra lefordított történelemtu-
dományi munkák teljes szövegével, a magyar történelem 
legfontosabb dátumaival, dokumentumaival.

historicaltextarchive.com – Történelmi szövegarchívum, orszá-
gonként, koronként is kereshetô. Itt találhatók pld. a béke-
kötések, nemzetközi szerzôdések szövegei, több nyelven is
hozzáférhetôk.

www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/ – A Magyar Elektro-
nikus Könyvtár által gépre vitt történelmi szakmunkák teljes
szövege, korszakok szerinti csoportosításban. Az anyagot tér-
képgyûjtemény egészíti ki.

hunnia.net/21/hist/torlink.htm – Cikkek teljes szövege, intézmé-
nyek honlapjai, történelmi érdekességek mellett korszakonkénti
bontásban találhatunk forrásközléseket, feldolgozásokat 
magyarul. 
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historicaltextarchive.com/hungary/shields.html – Magyar történel-
mi térképgyûjtemény a kezdetektôl a XX. század végéig. 

network.historychannel.com – Angol nyelvû világtörténelmi adat-
és szövegtár, korszakonként és területenként csoportosítva. 
A társtudományok és a segédtudományok legfontosabb inter-
netes linkjeit is összegyûjtötték. 

www2.h-net.msu.edu/~habsweb/ – A Habsburg birodalom és a
Habsburg uralkodóház történetével kapcsolatos anyagok gyûj-
teménye, fôleg német és angol nyelven.

www2.4dcomm.com/millenia/dates.htm – Magyar történelmi
kronológia és forrásgyûjtemény, angol és magyar nyelven. 

www.lib.uni-miskolc.hu/lib/archive/kapcsolat/ukanIndex/hung.htm
Magyar történelmi információforrások gyûjteménye, bibliográ-
fiákkal, linkgyûjteménnyel, szakmai szervezetek címeivel.  

www.akg.hu/links/tori.html – Miskolci Alternatív Közgazdasági
Gimnázium honlapja, az interneten elérhetô, középfokú törté-
nelemtanítási segédleteket találhatjuk itt.

users.erols.com/mwhite28/20centry.htm – 20. századi történelmi
térképek gyûjteménye, földrajzi hely illetve évszám szerint lehet
keresni benne. 

www.historyguide.de/index.html – Kb. 1200 tételbôl álló link-
gyûjtemény, a göttingeni egyetem gondozásában. A történelem
segédtudományaival foglalkozó honlapokat is feldolgozták,
régiók szerint csoportosítva találjuk meg az anyagokat.
(Dokumentumok, intézmények, katalógusok.)

www.tarki.hu/t_adat/index.html – A Társadalomtudományi
Kutatások Intézetének történeti adattára, történeti statisztikai
feldolgozásokkal.

2. Bibliográfiák, szakfolyóiratok, kiadók

sb1.abc-clio.com:81/ – Historical Abstracts adatbázis online
verziója, a szakmailag legértékesebbnek tartott folyóiratok
cikkeit dolgozza fel, 1954-tôl. Kereshetünk benne konkrét bib-
liográfiai adatok alapján, kulcsszó szerint vagy az annotációk tel-
jes szövegében. Csak elôfizetés útján vehetjük igénybe a teljes
szolgáltatást.  

Arts and Humanities Citation Index and Social Sciences Index
Az Oktatási Minisztérium honlapjáról, a Web of Science szol-
gáltatáson keresztül tudunk hozzáférni, egyéni regisztráció után.
Tekintettel arra, hogy többszázezer rekordból áll az adatbázis,
csak nagyon körültekintôen megfogalmazott keresôkérdésre
kapunk kezelhetô mennyiségû találati halmazt.

calj.icaap.org/hsr/ – Hungarian Studies Review c. folyóirat tar-
talomjegyzékei.

www.mult-kor.hu/ – Magyar nyelvû internetes történelmi portál
és elektronikus folyóirat, amely igyekszik valamennyi magyar
felsôoktatási és tudományos intézményt, fórumot, publikációt
egy csokorba szedni.

www.pannonica.hu –  Kifejezetten történelmi publikációk meg-
jelentetését tûzte ki célul ez a néhány éve mûködô, még
kevéssé ismert kiadó. Az egyes könyvekrôl - többnyire kerülve
a reklámot - rövid ismertetést ad. 

www.libri.hu – A Libri könyvkiadó adatbázisa a megjelent és
megjelenô könyvekrôl, téma szerint vagy kulcsszó szerint lehet
keresni és könyvet rendelni.

www.megaport.hu/Kultura/kultura_tortenelem.html – Magyar
nyelvû tudományos közleményeket, szervezeteket éppúgy
találhatunk ezen az oldalon, mint népszerûsítô anyagokat,
külföldi magyaroknak szóló információkat különféle kulturális
rendezvényekrôl.

3. Szakmai intézmények, internetes közösségek

www2.h-net.msu.edu/lists – Több mint 70 nemzetközi történel-
mi és társadalomtudományi szakmai levelezôlistából álló gyûj-
temény, fôleg angol nyelvûek. Minden listáról külön kaphatunk
információkat, az archívumok is kereshetôk.

FOND-L – Történészek, levéltárosok magyar nyelvû szakmai
levelezôlistája. Listacím: fond-l@gold.uni-miskolc.hu. A lista
archívuma a kvtlinux.lib.uni-miskolc.hu/fond/ címen található.

TORIFORUM – Történelemtanárok magyar nyelvû szakmai leve-
lezôlistája. Listacím: toriforum@fok.hu. A lista archívuma a tori-
forum/fok/hu címen található.

www.tti.hu – A Magyar Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézetének honlapja, gazdag linkgyûjteménnyel,
tudományos publikációk teljes szövegével, innen juthatunk el a
Magyar Történelmi Társulat oldalaihoz is.

www.xxszazadintezet.hu/ – Az 1999-ben ill. 2000-ben alapított
XX. Század és XXI. Század Kutatóintézet közös honlapja, kiad-
ványaik bemutatásával, rendezvénynaptárral, aktuális pályázatokkal.

4. Kapcsolódó oldalak

www.ukans.edu/history/VL/europe/hungary.html – A virtuális világ-
könyvtár magyar történelmi fejezete angol, magyar, német
nyelvû dokumentumokkal, segédkönyvekkel.

A Floppy laptól a Web of Science-ig (3.)
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www.iif.hu/db/npac/ – Külföldi folyóiratok magyarországi
állomány- és lelôhelyadatbázisa, közismert nevén Nemzeti
Periodika Adatbázis.

www.kozelkat.iif.hu – Szakkönyvtárak katalógusainak közös 
elektronikus adatbázisa, pontosabban a különbözô rendszerek
egy felületrôl történô lekérdezése válik lehetôvé.

www.konyvkereso.hu – Online kereskedelmi könyvkatalógus,
több mint 70.000 dokumentum adataival, újdonságfigyelô
rovattal, könyvtárak és könyvesboltok címeivel, szolgáltatá-
sainak ismertetésével.

www.mek.iif.hu – A Magyar Elektronikus Könyvtár fômenüje, az
elsô magyar virtuális könyvtár kiindulópontja. Több ezer mû –
könyv, folyóirat, szótár, térkép stb. – teljes szövege található az
adatbázisában, itt található a magyar folyóiratok internetes
példányainak legteljesebb gyûjteménye.

A cikkben említett weboldalak címei:
Keresôk: www.google.com, 

www.turbo10.com, 
www.mamma.com, 
www.dogpile.com

Az utóbbi kettô ún. metakeresôgép, azaz egyszerre több nagy
nyilvántartó adatbázis indexében hajtják végre a mûveletet,
ennek megfelelôen egy-egy keresôkérdésre rengeteg találatot
kaphatunk.

Újdonságok figyeléséhez hasznos helyek:

WhatsNu (www.whatsnu.com) – Angol nyelvû oldal, az internet-
re frissen felkerült oldalakat katalogizálja, tematikusan és
idôpont szerint is kereshetünk benne.

ResearchBuzz (www.researchbuzz.com) – Angol nyelvû online
hírlevél, részletesen ismerteti az újdonságokat, havonta frissítik.
Elsôsorban a szakmai, tudományos oldalak megjelenését követi
nyomon, beszámol az internettel kapcsolatos technikai
fejlesztésekrôl is.

Librarians’ Index to the Internet (www.lii.org) – Amerikai
könyvtárosok által gondozott gyûjtemény, fôleg referens
anyagokat tartalmaz, valamint a könyvtárszakma számára fontos
oldalakat térképezi fel rendszeresen.

Internet Resources Newsletter (www.hw.ac.uk/libWWW/irn/irn.html)
Nemcsak az új honlapokat adja közre, hanem beszámol a
könyvújdonságokról, az újabb keresôgépekrôl és virtuális
eseményekrôl. Az archívumában betûrendben találjuk meg 
a vizsgált oldalakat, sajnos a rövid ismertetés az archívumból
kimaradt.

FreePint Newsletter (www.freepint.com) – E-mailen is terjesztett,
ingyenes hírlevél, részletes elemzéseket tesz közzé, szak-
cikkeket is közöl az internet világából.

NewJour (gort.ucsd.edu/newjour/) – A NewJour elektronikus hír-
levél 1993-tól követi nyomon az interneten publikált eletro-
nikus folyóiratokat és hírleveleket, valamint a hírcsoportok által
közreadott idôszaki kiadványokat. Ingyenes e-mailes változata 
a fenti weblapon szintén megrendelhetô. Archívuma - lévén az
egyik legrégibb ilyen jellegû adatbázis - több ezer rekordot tar-
talmaz, internettörténészek fontos forrása.

Webliográfiák címei az interneten:

történelem: www.lib.lsu.edu/hum/history.html
irodalom, nyelvészet: www.lib.lsu.edu/hum/lit.html
mûvészettörténet: witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
szociológia: umbc7.umbc.edu/~romary/sociology
pszichológia: www.lib.lsu.edu/soc/psychology.html
egyház- és vallástudomány:
www.lib.lsu.edu/hum/religion/index.html
filozófia: www.earlham.edu/~peters/gpi/index.htm

Az internetes címek mindegyike 2002. február 5-én ellenôr-
zésre került.

Pálfi Éva
Egyetemi Könyvtár EISZ

pálfi@lib.elte.hu

A Floppy laptól a Web of Science-ig (3.)
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A múlt
A Fizikus könyvtár története szorosan összefügg az egyetem törté-
netével. Tudjuk, hogy a gyûjtemény kialakulása Jedlik Ányos nevéhez
fûzôdik. Ôt követôen Eötvös Loránd lett az intézetben a fizika pro-
fesszora. Eötvös irányításával épült fel (a XIX. század végén) az Eszter-
házy utcában (ma Puskin u.) a D. épület, elôadótermekkel, professzori
lakással és a galériás könyvtárszobával. Itt mûködött több mint 100
évig az egyetem fizikai intézete és annak könyvtára.
A Jedlik által kialakított gyûjtemény alappillére a XIX. század ünnepelt
folyóirat-sorozata, az Annalen der Physik volt. A fizikai monográfiák 
és tankönyvek éves gyarapodása ekkor még csak néhány kötetet 
jelentett.
A fizika forradalmi átalakulása a (XIX. század végén és a XX. század
elsô felében): az elektrodinamika kibontakozása, a radioaktivitás megis-
merése, a statisztikus mechanika, az atomfizika megszületése rob-
banásszerûen megnövelte a könyvtár jelentôségét, és így ugrásszerû
fejlôdést eredményezett. A folyóirat állomány a duplájára nôtt, és
gyarapodni kezdett a könyvállomány is. Eötvös tudományos kutatásai
az alkalmazott geofizika, a gravitációelmélet és a kísérleti fizika terü-
letén, szintén jó hatással voltak az állomány gazdagodására.
1925 után, a kvantummechanika kialakulását követôen, a spek-
troszkópia, a magfizika és az atomfizika egyre növekvô szerepével
párhuzamosan újra megindult a könyvtár gyarapodása. Ortvay Rudolf
professzor mûködése nyomán finomodott, modernizálódott a tan-
terv, így a könyvtár egyre nagyobb szerepet kapott az oktatásban és
jelentôs fejlôdésnek indult. 
A II. világháború utáni években feldolgozták a könyvtár zárt szekré-
nyeiben tárolt dokumentumokat, és antikváriumi vásárlásokkal is
pótolták a beszerzési hiányokat, valamint a szaporodó folyóirat
állományt beköttették. A késôbbi években egyre nagyobb probléma
lett a könyvárak emelkedése. A gyarapításra fordítható anyagi keret
nem tudta követni a tudomány egyre intenzívebb fejlôdésével járó
beszerzési igényeket. Az infláció miatt a mintegy 300 féle folyóiratból
álló gyûjtemény kb. 150 félére csökkent. A folyóirat-sorozatok
félbeszakadása korlátozta az oktatási és kutatási feladatokat. A könyv-
tár beszerzési keretének rendkívül alacsony voltát igazolja az a jelen-
ség is, hogy alapvetô szakirodalmat, kézikönyveket a kutatók saját
pályázataik terhére kénytelenek megvásárolni és ezeknek döntô részét
természetesen a saját tanszékükön tartják! 
Ugyanakkor az intézmény fennállásának 100 éve alatt lényegesen
megváltoztak az olvasói, könyvtárhasználói szokások is. Egyre nagyobb
az igény a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokra, a kölcsönzés mellett
nagyságrendekkel megnôtt az olvasóterem használata is.

A Fizika Tudományági Szakgyûjtemény szerepe, jellege
A könyvtár elsôsorban a tanszékcsoportot szolgálja ki, mely hét tan-
székbôl áll. Ezek az alábbiak:
Atomfizikai Tanszék, Általános Fizikai Tanszék, Biológia Fizikai Tanszék,
Elméleti Fizikai Tanszék, Információtechnológiai Laboratórium,
Komplex Rendszerek Fizikai Tanszék és a Szilárdtest Fizikai Tanszék.
A könyvtár az Egyetemi Könyvtár hálózatának tagkönyvtára.
Elsôsorban az ELTE oktatóit, kutatóit és hallgatóit szolgáljuk ki, de
bizonyos korlátozásokkal bárki látogathatja könyvtárunkat.

Költözés
1981 óta vezetem a Fizika Könyvtárat. Elmondhatom, hogy a Trefort
kert D. épületében töltött utolsó években a helyszûke már nyomasz-

tóvá vált az olvasók és a dolgozók számára egyaránt.  
Megváltás volt, amikor 1998 augusztusában a tanszékcsoport, a könyv-
tárral együtt a Lágymányosi campus újonnan épült komplexumába
költözött. Sokévi vágyakozás után végre kulturált, tágas, impozáns és
egy könyvtár számára minden igényt kielégítô helyet kaptunk.
Terveinkben szerepelt az „Eötvös Loránd mûemlék könyvtárszoba”
átköltöztetése is, mert tematikailag és történelmileg is hozzánk tar-
tozik, de a magas költségek miatt sajnos ez nem valósulhatott meg,
amit ma is rendkívüli kultúrtörténeti veszteségnek tartok.

A jelen 
Az új könyvtár egy óriási olvasóterembôl, galériából és két tömör rak-
tárból áll. Összterülete kb. 465 m2. Az állomány jelenleg kb. 50 000
dokumentum. Ebbôl a tömör raktárakban 30 000 kötetet helyeztünk
el, a többi a földszinti olvasóteremben, illetve a galérián található. 
A folyóiratok és a könyvek aránya 3:2. A könyvtár állománya átfogó
jellegû a fizika szakterületen.
A folyóiratokat csak az oktatók kölcsönözhették, a hallgatók helyben
használhatták. 2002. januárjától a Kari Könyvtár megalakulásával
megszûnt a folyóiratok kölcsönzése. Így mindenki számára hozzá-
férhetôvé válnak ezek a fontos dokumentumok. A fénymásolást biz-
tosítjuk.

A könyvtár a következô szolgáltatásokkal áll az olvasók rendel-
kezésére: 
Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, helyben-olvasás, fénymásolás,
köttetés, spirálozás, adatszolgáltatás a CD-ROM adatbázisból és
tájékoztatás.
Jelenleg ketten dolgozunk a Fizika Könyvtárban.
Jómagam a könyvtár vezetôje, szakképesítéssel rendelkezem.
Kollégám Rónaszegi Elek Gábor - bár képesítéssel még nem ren-
delkezik, - lelkesen és kitûnôen látja el feladatait. Az állomány
számítógépes feldolgozásának oroszlánrészét ô végzi.
2001. októberében kezdôdött meg könyvtárunkban a feldolgozás a
Horizon integrált rendszerben. Korábban már részt vettünk képzésen,
használtuk a gyakorló adatbázist, de a mindennapi teendôk mellett
nem jutott idônk a számítógépes feldolgozásra.
Az Egyetemi Könyvtár Informatika fôosztálya pályázaton elnyert
összegbôl az adatbevitel idejére, két feldolgozó könyvtárost és két
számítógépet bocsátott rendelkezésünkre. A munka kezdete óta 2000
bibliográfiai rekordot készített el a két külsôs munkatárs. Gábor kol-
légám végzi az elôkészítést. Leválogatja, behasonlítja a feldolgozandó
dokumentumokat, majd az elkészült bibliográfiai rekordokhoz
példányokat fûz. Így már több mint 3500 példányrekorddal rendel-
kezünk, ami ilyen rövid idô alatt nagyon szép eredmény.
A közös munka nagy terhet ró ránk, mivel a könyvtár a megszokott
munkarendben ugyanúgy az olvasók rendelkezésére áll, mint eddig.
Az olvasók kiszolgálását egy ember végzi.
Vállaltuk a megnövekedett terhet, mert azt reméljük, hogy a késôb-
biekben a rendszer többi modulját is igénybe vehetjük, ami majd köny-
nyebbé, gyorsabbá teheti munkánkat. Nem utolsó sorban pedig
korszerûbb és hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk majd fel-
használóinknak.

Mag Gabi
ELTE TTK Kari Könyvtár - Fizika Tudományági Szakgyûjtemény

Bemutatkozik a Fizika Tudományági
Szakgyûjtemény



Tanszéki könyvtárak a rendszerben. Hírlevelünk elôzô
számának megjelenése óta az alábbi változások történtek:
Jelezte csatlakozási szándékát a Horizon integrált rendszerhez,
és szerzôdést kötött az Egyetemi Könyvtárral a TTK Kari
Könyvtár, a BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára
valamint a Belsô-ázsiai Tanszék Könyvtára.

Honlap ajánló

MKE Elektronikus Könyvtár Szekció
(www.bibl.u-szeged.hu/mke_eksz/index.html)
Részlet a honlapról: „A szekció legfôbb céljai: az elektronikus
dokumentumok könyvtári kezelése; elektronikus könyvtárak
építése; könyvtárak számítógépes szolgáltatásaival és alkalmazá-
saival kapcsolatos kérdésekkel való foglalkozás, a könyvtárosok
és a felhasználók szempontjából.”
HUNOPAC - Könyvtári információ Magyarországon
(http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/opac.htm)
Tematikus gyûjtôlap, ahol gondos válogatást kapunk az interneten
található könyvtárakról, adatbázisokról, közös katalógusokról.
Felsôoktatási portál - Elektronikus Információs Szolgáltatás
(http://www.eduport.hu/rovat.php?r=eisz)
Részlet a honlapról: „Az EISZ egy olyan nemzeti program, amely-
nek célja, hogy a felsôoktatás és a tudományos kutatás számára
nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag,
nemzeti licenc alapján vásárolja meg, így az eddigieknél lényege-
sen több információt, szélesebb felhasználói körnek, fajlagosan
kedvezôbb áron lehessen biztosítani. Az EISZ fontos része a fel-
sôoktatási fejlesztési programnak és hazánk euróatlanti integrá-
ciójának, mivel egy ütemben jelentôsen megnöveli a magyar fel-
sôoktatási intézmények versenyképességét, és elôsegíti az infor-
mációhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését.”
Magyar E-Könyvkiadó és Áruház
(www.mekka.hu)
Részlet a honlapról: „A Magyar E-KönyvKiadó és Áruház azzal a
célkitûzéssel jött létre, hogy népszerûsítse a hazánkban jelenleg
kialakuló e-könyvkultúrát és megjelenési felületet nyújtson az
elektronikus könyvkiadás számára.
A másolásvédelemmel ellátott megvásárolható kiadványok mel-
lett ingyenesen letölthetô olvasmányok oázisát is kínáljuk, bízva
abban, hogy a folyamatosan bôvülô választék újbóli visszatérésre
sarkallja a Háló vándorait, s nevéhez méltóan oldalunk hama-
rosan a könyvolvasók egyik zarándokhelyévé válhat.”

Nyilvános könyvtárak

Az alábbi információ a Katalist-en jelent meg:
Tájékoztatjuk a Kollégákat, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzéke
2001. decemberétôl elektronikus úton is hozzáférhetôvé vált.
Az adatbázishoz teljes hozzáférést a Könyvtári Intézet Szervezési
és Elemzô Osztályán tudunk biztosítani, míg a nyilvánosságnak
szánt adatok elérhetôek a Könyvtári Intézet honlapjáról:
www.ki.oszk.hu/nyilvanos/.
Az adatbázisban szereplô adatok a benyújtott Alapító okiratok,
a kormányrendelet mellékleteként kitöltött Nyilatkozatok (eset-
leg Szervezeti és Mûködési Szabályzatok) alapján kerültek
felvételre. Az adatbázis a 2001. december 1-jei állapotot tükrözi,
az adatok évenkénti frissítését a késôbbiekben a statisztikai adat-
szolgáltatással együtt szervezzük meg.
Felhívjuk a jegyzéken szereplô könyvtárak figyelmét arra, hogy
az adataikban történt változásokat (ill. hiányzó adataikat)
közvetlenül is jelezhetik a következô e-mail címen:

hangodi@oszk.hu.
Dr. Hangodi Ágnes
OSzK Könyvtári Intézet
Szervezési és Elemzô Osztály

Telefonkönyv. Az EK Informatikai fôosztálya összeállította az
egyetemi könyvtári hálózat címjegyzékét. Az adattárat eljuttat-
tuk a kari könyvtárak vezetôihez. A szerkesztést 2002. január
22-én zártuk le. Kérünk minden könyvtárost, ha adataiban vál-
tozás áll be, jelezze a kaloc@lib.elte.hu címen, vagy a következô
telefonszámokon: közvetlen: 266-1555, ELTE mellék: 3425.

Ajtósi Dürer sori könyvtár. A BTK Központi Könyvtárának
jelenlegi megbízott igazgatója Dr. Orosz Magdolna, a kar dékán-
helyettese. Az operatív feladatokat Iván Géza, a könyvtár
munkatársa látja el, miután Csabay Károly távozott az intézmény
élérôl. Ismeretes, hogy ebben a könyvtárban saját szerver
mûködött és önálló adatbázis épült (szintén a Horizon rend-
szerben), három könyvtár részvételével. A több éve végre nem
hajtott verziófrissítés (upgrade) elôreláthatólag 2002 nyaráig
megtörténhet. A verziófrissítés elôfeltétele annak, hogy a régóta
tervezett adatbázis-egyesítés megvalósulhasson. Így várhatóan
2002 szeptemberétôl az ELTE három karának könyvtárai (BTK,
TTK és ÁJTK) az Egyetemi Könyvtárral együtt egy közös adat-
bázist építhetnek, s végre megszûnnek az adatcsere akadályai. 

Hírek, információk

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

A megjelenést a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja
Felelôs kiadó: Dr. Szögi László

Szerkeszti: Varga Klára, Kálóczi Katalin
Tipográfia: Németh Ferenc József

Terjeszti az Egyetemi Könyvtár 230 példányban
8. szám 2002. február

http://lib.elte.hu/kiadvany.html


