
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram immár
negyedik éve nyújt lehetôséget arra, hogy nagyértékû
adatbázisokat vásárolhassunk, és azokból szolgáltathas-
sunk. 
Az OTKA pályázati kiírásának célja a kezdetektôl az, hogy
a hazai felsôoktatási és akadémiai kutatóintézeti hálózat-
ban kutatók, oktatók, hallgatók részére a mai igényeknek
megfelelôen biztosítson az egyes szakterületeken elen-
gedhetetlenül szükséges információt. E cél érdekében
pályázattal támogatja elektronikus adathordozón illetve
hálózaton elérhetô adatbázisok beszerzését, elôfizetését.
Ezt nevezi a könyvtáros köznyelv OTKA CD pályázatnak.
A pályázók az egyetemek központi könyvtárai, a pályázat
- a kiíró szerint is legalkalmasabb - formája pedig konzor-
ciumok szervezése. A három év alatt kialakult egy
bizonyos feladatmegosztás; melyik pályázó melyik szak-
területet gondozza. 

Az ELTE Egyetemi Könyvtára a következô adatbázisok ügy-
intézôje és szolgáltatója: 

Patrologia Latina Database on CD-ROM

A múlt században megjelentetett keresztény vallásfilozó-
fiát 221 kötetben bemutató könyvsorozaton alapuló tel-
jes szövegû adatbázis. Egyszerû keresôrendszerû, kulcs-
szavak, címek, szerzôi nevek indexe segíti a használót. 

A görög kulcsszavak külön indexben találhatók, ott lehe-
tôség nyílik görög karakterkészlet használatára is.
Forrásanyagul használhatják: egyháztörténészek, történé-
szek, filozófusok, egyházi latin nyelvet kutató nyelv-
történészek.
Tetemes ára miatt három éven át internet hozzáférést
fizettünk elô, majd 2 részletben, két év OTKA támo-
gatással megvásároltuk a teljes adatbázist egyidejû egy fel-
használós változatban. Az adatbázisból az Egyetemi
Könyvtár offline1 szolgáltat.  

Dissertation Abstracts (complete) on the Web

with CD-ROM back-up

Tartalmi kivonatot tartalmazó adatbázis, benne 1,5 millió
doktori értekezés kivonatával vagy azok téziseivel. 
A továbbfejlesztett verzióhoz fulltext2 szolgáltatás járul,
melybôl 24 oldal ingyen letölthetô. Az internetes verzió
1861-tôl tartalmaz adatokat, a CD-n az utolsó 5 év 
disszertációi érhetôk el, negyedévenként frissítve. Az
online változat kétszintû. Az elsô szintet bárki használhat-
ja, egyszerû kereséseket végezhet. A találatok letölté-
séhez, a teljes szöveg megjelenítéséhez azonban hoz-
záférési jogosultság kell. Az Egyetemi Könyvtár ren-
delkezik ilyen jogosultsággal. Az adatbázisból - mind az
interneten elérhetôbôl, mind pedig a CD-n elérhetôbôl -
az Egyetemi Könyvtár offline szolgáltat.
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Philosopher’s Index

A filozófia területén kutatóknak nyújt idôt kímélô infor-
mációs segítséget. Az adatbázis 1940 óta megjelent
filozófiai tartalmú 175 000 cikket, könyvet, antológiát
mutat be. Sok szempontú keresôrendszer segíti a hasz-
nálót, a keresések eredményeképpen különbözô szem-
pontú listákat is készíthetünk. Az Egyetemi Könyvtár
olvasói részére offline szolgáltat. A konzorcium minden
tagja3 megkapja a CD-ket.

MLA Bibliography

Az irodalomtudomány, a nyelvészet, nyelvtudomány és
néprajz bibliográfiai adatbázisa, 3000 ezen tudomány-
területhez tartozó tudományos folyóiratot, sorozatot
ismertet, tartalmazza a releváns monográfiákat, kong-
resszusi kiadványokat. CD-n és internetes eléréssel áll a
használók szolgálatára. 2002-tôl lesz használható, még
nem érkezett meg a „csomag”. Terveink szerint e tudo-
mányterületen lépünk elôbbre 2003-ban: a Gale Group
Literature Resources Center + MLA link pályázattal - csak
internetes hozzáféréssel - sokkal komplexebb adatbázis-
hoz juthatunk. 

Wilson Index to legal periodicals and books

Bibliográfiai, jogi adatbázis, melynek gyors elérése nap-
jaink követelménye. Ekkora igényt a Parlamenti Könyv-
tárra zúdítani ilyen mindennapos használatot igénylô adat-
bázis tekintetében nem célszerû. Egy 2-4 egyidejû fel-
használós változat kielégíti nemcsak az ELTE jogi kara
könyvtári hálózatában jelentkezô igényeket, hanem az
Egyetemi Könyvtár jóval szélesebb olvasói körében
keletkezô igényeket is. Az Egyetemi Könyvtár offline szol-
gáltat az adatbázisból.

Konzorciumi tagként hozzájutunk azokhoz az adatbázisok-
hoz is, amelyeket egyéb intézmények pályáznak.

PsycInfo

A PsycInfo hivatkozásokat és rövid tartalmi kivonatokat
tartalmaz pszichológiai témájú folyóiratcikkekrôl, köny-
vekrôl, könyvek fejezeteirôl, disszertációkról, jelenté-
sekrôl. A cikkeket több mint 1300 féle és 25 különbözô
nyelvû folyóiratból válogatják; a könyvek felölelik az angol-
szász nyelvterület pszichológiai témájú könyvkiadását
1987-tôl.
Az OPKM áll az információszolgáltatásban rendelkezésre.
Az ELTE egész területérôl az interneten keresztül4

elérhetô. Használatához azonosító és jelszó szükséges.
Ilyen azonosítóval a Pszichológiai Intézet és az Egyetemi
Könyvtár rendelkezik. 

Marburger Index

Német mûvészeti adatbázis5, amelyet 1977 óta építenek.
Részei:
• illusztrációk: amely jelenleg 1 327 000 fotográfiát tartal-
maz.
• szöveg és katalógus: amely az 1983 és 1990 között
mikrofichre feldolgozott szöveges mutatókat tartalmazza.
A gyûjtemény a Marburgi Fotóarchívum és a kölni Rajnai
Képarchívum anyagából alakult meg, amelyhez a késôb-
biekben múzeumok, kisebb levéltárak anyagai is csat-
lakoztak. Így együtt alkotják az egyesített Németország
Német Fotótékáját.
A mûvészettörténészek számára fontos adatbázis, a
Magyar Képzômûvészeti Egyetem gondozza. Az adat-
bázisból offline szolgáltatnak6. 

Comprehensive MEDLINE Plus

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának szer-
vezésében a biológusok, biokémikusok számára fontos
és gyakran használt adatbázis. Az adatbázisok az inter-
neten keresztül elérhetôk7. Használatukhoz azonosító
szükséges, amelyet megkapott minden könyvtár a ter-
mészettudományi karon, valamint az Egyetemi Könyvtár.

MathSciNet és ACM Digital Library

A Szegedi Egyetem Központi Könyvtára a MathSciNet 
(a Mathematical Reviews és a Current Mathematical
Publications internetes elérése), és az ACM Digital
Library (21 ACM számítástudományi, számítástechnikai
folyóirat online módú elérése) gondozója. Az adatbázisok
az interneten keresztül8 az Egyetem bármelyik számító-
gépérôl elérhetôk. 

Geobase

A Geobase9 egy egyedülálló, több tudománykört átfogó
bibliográfiai adatbázis, amely széleskörû áttekintést nyújt
a természet- és társadalomföldrajz, a föld- és környezet-
tudományok, ökológia, és a kapcsolódó tudományágak
nemzetközi irodalmáról. Az alapvetô tudományos és
mûszaki folyóiratok mellett az adatbázis angol nyelv-
területen kívül esô és kevésbé olvasott forrásmûveket is
tartalmaz, ezen kívül konferenciaismertetôket, kutatási
jelentéseket is feldolgoz, a legjobb forrásanyagot szolgál-
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tatva ezzel a külföldi szakirodalmat tanulmányozó multi-
diszciplináris kutatások számára.
Az elôfizetést az MTA Regionális Kutatások Központja
Dunántúli Tudományos Intézete Pécsrôl intézi. A meg-
célzott kutatókör eddig a hálózati kapcsolatok hiánya
miatt nem tudta jól elérni, de ez a probléma a Lágy-
mányosra költözéssel megoldódott. Az adatbázis inter-
neten keresztül10 elérhetô. Használatához azonosító szük-
séges. Ilyennel az Egyetemi Könyvtár, a Regionális Föld-
rajzi tanszék és a Természetföldrajzi tanszék rendelkezik.

Biological Abstracts on CD-ROM 

A Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára pályáza-
tának konzorciumi résztvevôi vagyunk 2002-tôl a Biolo-
gical Abstracts on CD-ROM elérését illetôen. Az adat-
bázis online elérhetô lesz az ELTE minden számító-
gépérôl. (Még nem szolgáltatják, a CD nem érkezett
meg.)

Chemical Abstracts on CD-ROM

Az MTA Kémiai Kutatóközpont a Chemical Abstracts on
CD-ROM elôfizetésével és szolgáltatásaival kapcsolatos
munkákat szervezi. Az adatbázisból a TTK Kari Könyvtár
Kémai Szakgyûjteménye offline szolgáltat adatokat.

SpringerLink

A BME OMIKK pályázata teszi lehetôvé a SpringerLink-
ben több mint 400 teljes szövegû folyóirat online elé-
rését, nemcsak az elôfizetetteket. Az adatbázis az ELTE
minden internetes hozzáféréssel rendelkezô számító-
gépérôl elérhetô.11

Expanded Academic ASAP International 1980-

A BME OMIKK pályázata teszi lehetôvé ennek az adat-
bázisnak a használatát is. A tudományok általános adat-
bázisa, indexekkel, kivonatokkal, teljes szövegû folyóirat
cikkekkel. A Gale Group adatbázisa 2000 folyóirat bibli-
ográfiai adatait és cikkösszefoglalóit, ebbôl 1000 folyóirat
teljes számait és archívumot tartalmaz, felhasználóbarát
keresôrendszerrel. Elérhetô12 az ELTE minden internetes
számítógépén.

A sikeres OTKA pályázat nem mindig elegendô az adat-
bázisok teljes kifizetésére, ezért a konzorciumok tagjai
vállalják a fennmaradó összeg arányos elosztásából rájuk
esô részek kifizetését. Az Egyetemi Könyvtár tekintetében
ez eddig cca 700 eFt volt. 

Az internetes elôfizetésekhez minden esetben domain IP
címet adunk meg, az elôfizetés általában egyidejû 5 fel-
használóra vonatkozik. Ugyanez érvényes a pályázó intéz-
mények szerverérôl nyújtott szolgáltatásokra is. 
Az EISZ program keretén belül, még ebben az évben, az
Egyetemi Könyvtár 20 férôhelyes számítógépes kabinetet
rendez be. Tanfolyamokat indítunk mind a könyvtárosok,
mind az olvasók számára, ahol megtanítjuk a rendel-
kezésre álló adatbázisok használatát.   

Petrovics Mária - Varga Klára

1  Offline szolgáltatás – A kéréseket papíron, e-mailben vagy tele-
fonon fogadják és a válaszokat egy vagy több napos késéssel 
továbbítják a kért formában. A kérô fél közvetlenül nem kapcso-
lódik az adatbázishoz. Az Egyetemi Könyvtárban a kéréseket 
Pálfi Éva (palfi@lib.elte.hu) teljesíti.

2 Fulltext – teljes szöveges. A cikkek teljes szövege elérhetô, nem 
csak a kivonat, vagy a folyóirat tartalomjegyzéke.

3 Konzorciumi tagok: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 
Debreceni Egyetem Könyvtára, Szegedi Egyetem Könyvtára, Pécsi 
Egyetem Könyvtára, ELTE Egyetemi Könyvtár. Az Egyetemi 
Könyvtár a következô adatbázisokat szolgáltatja a konzorciu-
mon belül: Patrologia Latina, Dissertation Abstracts, Philosopher’s 
Index, MLA Bibliograpy.

4 http://www.opkm.hu:9999
5 Részletesebb ismertetô:

http://www.saur.de/cd_rom/cd_marin.html (angol nyelven),     
http://www.fotomr.uni-marburg.de/Mi_cd.htm (német nyelven)

6 A kéréseket Tûû Anélia fogadja a tuua@arts7.hu e-mail címen.
7 http://zsigmond.lib.sote.hu:8590
8 http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/databases
9 Részletes ismertetô: http://geobase.dti.rkk.hu/geobasehun.html
10 http://geobase.dti.rkk.hu/
11 http:// http://link.springer.de/search.htm
12 http://infotrac.london.galegroup.com/itweb/clelu
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Az ELTE Egyetemi Könyvtár irodalom-, társadalom-, 
és sajtótörténeti kiállítása 2002. március 28. és 2002.
május 4. között volt látogatható. Az anyagot Fabó Edit 
(a könyvtár munkatársa, e sorok írója) válogatta, a tárla-
tot Buzinkay Géza sajtótörténész elôadása nyitotta meg. 
A kiállítás elsôsorban az 1867-1918-as korszakot átölelô
jelentôsebb élclapok - az Egyetemi Könyvtár folyóirat-
gyûjteményében fellelhetô - évfolyamaiból ad szemlél-
tetést. Így az Üstökös 1867-1871, 1873-1878, 1880-
1888, 1890-1906, a Bolond Miska 1867-1875, a Bolond
Istók 1878-1919, a Kakas Márton 1894-1914, az
Urambátyám 1887, a Lúdas Matyi 1870-1872, és 
a Borsszem Jankó 1869-1905 közötti rendelkezésre álló
évfolyamköteteibôl történt a tallózás. A válogatás fôbb
szempontja volt, hogy az ismert élclapfigurák, illetve 
a korra jellemzô hétköznapi események kerüljenek bemu-
tatásra úgy, hogy általuk érzékelhetô legyen a polgá-
rosodás, a kultúra változásának folyamata. A kiállító

teremben tizennégy tárlóban kaptak helyet a bemutatott
folyóiratok. A rendkívül gazdag állomány rostán fenn-
maradt 88 tételének elrendezésénél további vezérelv volt
a lapok idôrendiségében a figurák és az oldalak tematikus
illeszkedése – és ez csak a kiállítandó anyag felállításának
utolsó fázisában volt eldönthetô.
Buzinkay Géza elôadása elején beszélt az élclapirodalom
és -mûfaj európai történetérôl, megjelenésérôl, amelynek
különösen kedvezett a gyorsan urbanizálódásnak induló,
különbözô kultúrörökségû letelepülô és bevándorló
lakosok életközösségét alkotó város. 1832-ben jelent
meg a párizsi Charivari, amely késôbb az európai élclapok
példaképévé vált.
Az elsô vitrin a magyarországi kezdeteket mutatta be, itt
természetesen nem tartható az 1867-es idôhatár, jelen
van az 1856-os Vasárnapi Újság és az 1858-as Nagy
Tükör. A 19. század elsô harmadának magyar irodal-
mában és sajtójában az adomázó világ már számos

Karikírozott társadalom: Magyar polgárosodás a sajtóban
Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár dualizmuskori élclapjaiból
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állandósult szereplôt teremtett. Az anekdotagyûjtés és 
-szerzés egyik vezéregyénisége Jókai Mór (1825-1904)
volt. Nézete szerint árulkodóak a népi adomák, mert:
„Semmi népleírás oly jól nem rajzolja a nép életét,
jellemét, uralkodó eszméit, mint - ahogy az képes
önmagát rajzolni - adomáiban.”
Jókai 1856-ban publikálta elôször „Kakas Márton leveleit”
a kor legszínvonalasabb lapjában, a Vasárnapi Újságban,
majd az általa szerkesztett Nagy Tükörben. A Kakas
Márton sikerén felbuzdulva 1858-ban indította el az
Üstököst, amely régen dédelgetett tervének, egy illusztrált
élclapnak elsô igazi beteljesülését jelentette. Kezdetben
Kakas Márton inkább volt az író szócsöve, mintsem önál-
ló figura. Élclapfigurának született viszont Tallérossy
Zebulon, a kormánypárti kisnemes, aki hol palóc tájszólás-
ban, hol tótos akcentussal beszélt. Alakjában magatartás-
formát gúnyolt Jókai. Tallérossy levelezôpartnere Minden-
váró Ádám viszont A kôszívû ember fiaiban kapta meg
teljes figuráját. Ôket követték a további Jókai-alakok.
Kiemelkedô követôje az élclapirodalomban Ágai Adolf
(1836-1918) volt. Ô szerkesztette a Bolond Miskát
(1860-1875) és hívta életre a dualizmus korának meg-
határozó élclapját, a Borsszem Jankót (1868-1936). 
A Borsszem Jankó politizálásának eszmei alapja, távlata,
látóköre volt. A politikát csak, mint a mûvelôdés és a tár-
sadalmi haladás jelzôjét tartotta fontosnak. Deák-párti
lapként valójában a társadalmi élet jellemzôit használta 
fel tematikájában. A zsidó emancipáció kimondása 
(1867) után annak társadalmi elismertetéséért küzdött. 
Kritizálva nevelte a nemzetiségeket, megkövetelte a ma-
gyar nemzetiség és kultúra vállalását és elítélt minden
vadhajtást. Egy demokratikus, polgári világ értékhatárait
jelölte ki.
Az élclap a korra jellemzô társadalmi típusokat állandó
figurákban személyesítette meg: Spitzig Itzig alakjában az
emancipációért küzdô, magyar érzelmû, de még német
nyelvû terézvárosi kispolgár rajzolódott meg, akinek sógo-
ra Seiffensteiner Salamon szintén önálló figura lett. 
A „dúskeblû honleány”, a kékharisnyás költônô a Len-
genádfalvay Kotlik Zirzabella nevet kapta. Érdekességként
sorolhatóak még Tojás Dániel gazdatiszt, Weöreshegyi
Dávid a gazdag nagypolgárból lett földbirtokos, Estyán és
Sanyi a korhely, duhajkodó kisnemesek, és nem utol-
sóként - e két alak ötvözete - Mokány Berczi. A lap legsi-
keresebb alakja 1873-ban lépett elô, mint magát
szabadelvûnek valló, de velejéig maradi, harsány és ápo-
latlan vidéki kisnemes. Ô volt a nagy kártyás, a nagy ivó,
az éjjeli zenék hôse, siratta az elveszett „magyar virtust”,

s nekibúsult, mert „pusztulunk, veszünk”. Amikor egy-egy
zsidó menyecske visszautasította durva közeledését,
bizony még a „jordánt” is szidta. Politikailag a balközép
hívek karikatúrája. A Borsszem Jankó hangja, élclapi ábrá-
zolásmódja páratlan volt a maga idejében, mivel magukat
az eseményeket mutatta be görbe tükörben.
Az élclapfigurák az 1880-as években élték virágkorukat.
Az egyes rovatok fejlécében, vagy amellett afféle
szignóként, emblémaként jelentek meg. Az elôadás végén
Buzinkay Géza felolvasta a Mátyás Diák 1889. augusztusi
pályázati kiírását: „...kíván a ‘Mátyás Diák’ keretébe illô
élclapi alakot, a társadalmi vagy politikai életbôl merítve.
Szükséges, hogy létezô társadalmi vagy politikai kinövést,
félszegséget tüntessen föl, és azt saját gondolatainak, ter-
veinek vagy élményeinek elmondásával tegye oly módon,
hogy a kinövés, félszegség erôteljesen kidomborodjék 
s az alak mulattató legyen.
A pályamû versben és prózában egyaránt írható, de kívá-
natos, hogy irálya sajátos, s a rendes irodalmi nyelvtôl elütô
legyen. Terjedelme 80 nyomtatott sornál több nem lehet. 
A pályadíjnyertes alak rajzát a szerkesztôség a lap saját
rajzolója által készítteti ugyan el, de ez nem zárja ki, hogy
a pályamûhöz a pályázó alak rajza is csatoltassék.”

Karikírozott társadalom
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Buzinkay Géza elmondta, hogy a sajtótörténet ezen
területének kutatásában a legnagyobb nehézséget a
karikírozott események, utalások visszafejtése, felkutatása
okozza. A vicclapokban olyan történések, vagy pletyka-
szintû elemek voltak terítéken, amelyekrôl jobb körök-
ben nem illett beszélni, s általában két-három héttel a
kérdéses esemény után láttak napvilágot. Tehát az utalá-
sok utalásaira az írott források szórványossága miatt alig
lehet fényt deríteni.
A figurák grafikus megjelenítôje kezdetben Karel Klič
(1841-1926), majd Jankó János (1833-1896) a század
közepének legjelentôsebb karikaturistája. A figurák belsô,
lelki tartalma keze alatt nyerték el külsô formájukat,
jegyeiket. A magyar karikatúramûvészet nemzeti jel-
legének megalkotója és irányának meghatározója. A 19.
század végén újabb grafikusok tûntek fel: Homicskó
Atanáz (1864-1916), Fényes Adolf (1867-1945), Faragó
József (1866-1906) Linek Lajos (1859-1941).
A fiktív alakok mintái, szülôhelye azok a kávéházi törzsasz-
talok voltak, amelyek köré a szerkesztôségek telepedtek.
A kávéházak a sóvárgott rendi és a követendô polgári
értékek ülepítô helyei és olvasztótégelyei voltak. A kor
társadalmi életében zavartalan közlekedést biztosítottak

a két világ tagjai között. Folytonos értékalkuk során
készültek az újra: a demokráciára, a liberalizmusra.
A magyar polgárosodás nem csupán külsôségekben, vise-
letben, hanem gondolkodásban, magatartásban, szokás-
felvételben követhetô nyomon az újságok hasábjain. 
A folyamatot kíséri a technikai fejlôdés, a modernizáció.
A kiállítás korántsem tud teljes képet nyújtani a dualizmus
korában végbement változásról, inkább érzékeltetni
igyekszik ezt a sajátos, színes világot - egy nagyvárosi folk-
lórt.

Fabó Edit

Az illusztrációkat az Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévô
Borsszem Jankó 1871-es évfolyamából válogattuk.

Karikírozott társadalom
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Beszámoló a NKÖM az „Olvasás éve” telematikai pályáza-
ta az olvasáskultúra fejlesztése és terjesztése érdekében c.
2001-ben meghirdetett és könyvtárunk által elnyert
pályázata keretében elvégzett munkákról.

Korábban már rövid hírben jeleztük, hogy 2001 áprili-
sában az Egyetemi Könyvtár Informatikai fôosztálya
pályázatot nyújtott be a NKÖM „Olvasás éve” telematikai
pályázatán.
A pályázat, a kiírásnak megfelelôen, egy hároméves pro-
jektet célzott meg. Ennek keretében két év és 3 hónap
alatt mintegy 27 700 bibliográfiai rekordot készíthettünk
volna el, amelyhez megközelítôen 50 000 példányrekor-
dot fûzhettek volna könyvtáros kollégáink, 4 hordozható
számítógépet vásárolhattunk volna, 4 külsôs feldolgozó
munkatársat vonhattunk volna be a program végrehaj-
tásába, és tovább szerettük volna korszerûsíteni meglévô
hálózatunkat. A pályázott összeg 17 690 000 Ft volt.
A támogatást csak az elsô, megkezdett töredék évre
nyertük el. A töredék évre pályázott 4 810 000 Ft helyett
3 000 000 Ft-ot nyertünk. Ebbôl az ELTE 20%-ot, azaz
600 000 Ft-ot leemelt, rezsiköltségként. Így az Egyetemi
Könyvtár a program megvalósítására 2 400 000 Ft-ot
költhetett.
A pályázatban felvázoltuk az Egyetemi Könyvtár hálózatá-
ba tartozó könyvtárak helyzetét. Az elemzett három kar
közül a megvalósítás szempontjából a TTK könyvtárait
céloztuk meg. Olyan könyvtárt kellett választanunk, ahol
már volt saját számítógép, megfelelô számú helyi
könyvtáros személyzet, megfelelô elôképzettséggel.
Választásunk a Fizikus Tanszékcsoport Könyvtárára esett,
mert ez a könyvtár felelt meg a feltételeknek.
A könyvtár állománya mintegy 50 000 dokumentum. A
könyvtár 2001-ben kötött megállapodást az Egyetemi
Könyvtárral a Horizon integrált rendszer használatba
vételérôl. Két könyvtáros dolgozik itt, akik korábban már
részt vettek tanfolyamon, ahol a keresô és a katalogizáló
modul használatát elsajátították. Bár az Egyetemi Könyvtár
a gyakorló adatbázist rendelkezésükre bocsátotta, de a
könyvtárosok idôhiány miatt csak keveset tudtak gyako-
rolni. 
A munkát a következô módon szerveztük meg: a Fizika
Könyvtár két munkatársa végezte az elôkészítést.
Leválogatták az állományból azokat a mûveket, amelyeket
az olvasók a leggyakrabban keresnek, kölcsönöznek. Ezzel
megteremtették annak a lehetôségét, hogy a kölcsönzô
modult is hamarosan használatba vehessék. A dokumen-
tumokat behasonlították saját adatbázisunkba. A pályáza-

ti pénzbôl elôször két, késôbb három gyakorlott feldol-
gozó könyvtárost alkalmaztunk, akik a már elôkészített
dokumentumokról teljes leírást, bibliográfiai rekordot
készítettek. Az elkészült, javított bibliográfiai rekordokhoz
a könyvtárosok készítették el a szükséges számú pél-
dányrekordot, a dokumentumokat vonalkóddal látták el.
Az Egyetemi Könyvtár Informatikai fôosztályának munka-
társa végezte el a külsôs feldolgozók betanítását, és az
elkészült rekordok revideálását. Az Informatikai fôosztály
vezetôje és a pályázati megbízott munkatárs folyamatosan
szervezte, ellenôrizte a munkát. 
Beszereztünk két számítógépet, elvégeztük a szükséges
programok telepítését és helyi üzembeállítását. A két
gépet a továbbiakban is az Egyetemi Könyvtár hálózati
könyvtáraival kapcsolatos munkára használjuk fel. Remél-
jük, a pályázat folytatódik, és újabb tanszéki könyvtárakba
tudjuk kitelepíteni azokat.
A hálózatfejlesztésre elnyert keretösszegbôl az Egyetemi
Könyvtár területén olyan munkaállomások (csatlakozó
helyek) korszerûsítésére került sor, amelyek kapcsolat-
ban állnak a tanszéki könyvtári munkával. A munkaál-
lomások jó mûködéséhez különösen fontos a biztonsá-
gos hálózati üzemelés.
A munka eredményeként elkészült 3508 bibliográfiai
rekord és 4850 példányrekord. A könyvtár munkatársai
megfelelô jártasságot szereztek az integrált rendszer
használata területén. Vállalták, hogy folytatják a munkát,
és hamarosan használatba veszik a kölcsönzô modult is.
Így magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthatnak olvasóik
számára.
Az elkészült bibliográfiai rekordokat a késôbbiekben csat-
lakozó könyvtárak is hasznosíthatják. Ugyanakkor fel-
használhatják elkészült rekordjainkat a könyvtárközi köl-
csönzés és feldolgozás során más könyvtárak is, mivel
adatbázisunk interneten hozzáférhetô. 

Kálóczi Katalin

Beszámoló



Tanszéki könyvtárak a rendszerben

2002 márciusában jelezte csatlakozási szándékát és szerzôdést
kötött az Egyetemi Könyvtárral a Magyar Nyelvészeti Könyvtár.
Februárban tanfolyamot tartott az Informatikai fôosztály, ame-
lyen részt vettek a Belsô-ázsiai Tanszék, az Indoeurópai Nyelv-
tudományi Tanszék, a Japán tanszéki szakcsoport, a Kémiai tan-
székcsoport, a Görög Tanszék, a Latin Tanszék és a Pszicho-
lógiai Intézet könyvtáros munkatársai.

EISZ pályázat

A Fejlesztési és Képzési Tanács FKT-2001/2. sz. állásfoglalása
alapján az Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága meg-
bízásából az NIIF Iroda nyilvános pályázatot írt ki felsôoktatási
intézmények számára „a mûszaki, természettudományi és infor-
matikai képzés informatikai fejlesztése és az elektronikus infor-
máció szolgáltatás (EISZ) hallgatói könyvtári férôhelyeinek
kialakítása” tárgyában.
A meghirdetett pályázatban a felsôoktatási intézmények 20
munkaállomásból (PC) álló könyvtári kabineteket, 20 munkaál-
lomásból (PC) álló laboratóriumokat, 10 nagyteljesítményû
munkaállomásokból álló laboratóriumot valamint tûzfalat pá-
lyázhattak. A pályázat során összességében 1 MrdFt értékû
eszköztámogatás kerül a nyertes intézményekhez.
A beérkezett 35 pályázatról a bíráló bizottság szakértôi elôter-
jesztése alapján az Oktatási Minisztérium által felkért kuratóri-
um (FKT, OM, FTT, MEH IKB) megtette javaslatát az oktatási
miniszternek. Az oktatási miniszter döntése értelmében az
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2 könyvtári kabinet, 9 PC
labor és 1 tûzfal beszerzésének támogatását nyerte el össze-
sen 109 547 437 Ft értékben. Ebbôl az egyik könyvtári kabinet
az Egyetemi Könyvtárban, a másik a TTK Kari Könyvtárban kerül
kiépítésre.
Az NIIF Iroda az eszközöket központosított közbeszerzés
keretében szerzi be és a nyertes intézményekkel a pályázatban
megfogalmazott feltételekre, valamint az eszközök átadására
szerzôdést köt.

Hálózati csoport alakulása

Az ELTE könyvtári hálózatának szervezeti és mûködési szabály-
zatának megfelelôen a hálózat központja az Egyetemi Könyv-
tár. Az ebbôl fakadó jogok és kötelességek ellátását az
Egyetemi Könyvtár vezetése és osztályai feladatmegosztásban
végzik.
Valamikor a Hálózati és módszertani osztály fogta össze a tan-
széki, intézeti könyvtárakkal kapcsolatos feladatokat. 

Ez az osztály - a korábban kötelezô létszámleépítés miatt -
megszûnt.
1997-tôl a hálózattal kapcsolatos teendôket az Egyetemi
Könyvtár vezetése az Informatikai fôosztály hatáskörébe sorol-
ta, hiszen az integrált rendszer bevezetése, a tanszéki könyv-
tárak csatlakozása elsôsorban informatikai probléma. Ugyan-
akkor a csatlakozás során folyamatosan felmerülnek könyvtár-
szakmai kérdések is.
A hálózat könyvtárai egyre nagyobb számmal jelzik csatlakozási
szándékaikat, a korábban bekapcsolódott könyvtárak közül
pedig egyre többen és egyre intenzívebben vesznek részt a
közös adatbázis építésében. Az eddigi munka eredményeként
több könyvtár is kezdi birtokba venni a rendszer rendelkezésre
álló moduljait: kölcsönzés, folyóirat kezelés, szerzeményezés. 
A megnövekedett feladatokat az Informatikai fôosztály eddigi
létszámával már nem lehetett hatékonyan elvégezni, ezért az
Egyetemi Könyvtár vezetése Hálózati csoportot hozott létre a
fôosztályon belül, és egy fôvel növelte a dolgozói létszámot.
A Hálózati csoport létrehozásával az Egyetemi Könyvtár
szeretne a hálózatához tartozó könyvtárak számára magasabb
színvonalú szakmai segítségnyújtást biztosítani.

Honlap ajánló:

www.matriksz.hu

Magyar Átfogó Tárgyi Információkeresô-nyelvi Szótár
A MÁTrIkSz alapötlete az, hogy egy olyan tárgyszóadatbázis
jöjjön létre, amely segítséget nyújt a tárgyszavazóknak, hogy
tájékozódjanak a rendelkezésre álló kifejezésekrôl és azok
összefüggésirôl. A MÁTrIkSz-ban jelenleg három tárgyszórend-
szer van MARC formátumban:
- az OSZK tezaurusza,
- a DEENK-ban fordított Library of Congress általános tárgy- 

szórendszere
- a SZTE tárgyszórendszere.
Ezek közösen és elkülönítve is kereshetôk. A megjelenô tárgy-
szólista egyes tételeihez tartozó teljes tárgyszórekordok le-
kérhetôk. Az adatbázis jelenleg teszt üzemmódban mûködik,
május közepén várható az éles adatbázis üzembe állítása. 
A Könyvtári Figyelô legújabb számában cikket találhatunk az
adatbázisról.

Helyreigazítás. Elôzô számunkban, az Ajtósi Dürer sori könyvtárról
(BTK KK) szóló hírünkben tévesen közöltük Dr. Iván Géza igaz-
gatóhelyettes beosztását és tudományos fokozatát. A szerkesztôk
ezúton is elnézést kérnek az érintettôl.

Hírek, információk

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