
Közhasznú, ingyenes adatbázis indult:
keresõ.hu

on-line lexikon

2002. november 4-én kezte el mûködését a Netmester Produkció új, hazánkban egyedül-
álló tudásmenedzsment szolgáltatása, melyet a Pécsi Informatikai Kiállításon mutattak be.
Az adatbázisban jelenleg 275 618 szócikknek található meg a pontos definíciója.

A keresõ.hu [www .kereso.hu] rendszer felépítését és mûködését Weinreich László, a
Netmester Produkció igazgatója ismertette:

"A keresõ.hu fejlesztésének az ötletét az adta, hogy a jelenleg mûködõ on-line keresõk
nyílt adatbázisként mûködnek, így elõfordulhat, hogy egy szóra nagyon sok -gyakran
szakmailag kifogásolható -találat érkezik. A mi rendszerünkben az egy keresés egy találat
elv alkalmazásával gyors és pontos választ kaphatunk a feltett kérdésünkre. On-line lexi-
konként egyfelõl a hagyományos könyv- és CD-alapú lexikonoktól elvárható alaposságra
törekszünk, másfelõl arra, hogy akár napi frissítésseI új -a keresõ.hu olvasói számára
érdekes -szócikkekre adjunk korrekt választ."

A keresõ.hu on-line lexikon a 2002. november 4-i adatok szerint 275 618 szó cikket
tartalmazott, de a tartalmi és tudásmenedzsment-fejlesztõk ezt a számot együttmûködõ
partnereiknek köszönhetõen még az év végére meg kívánták duplázni. A keresõ.hu olyan
új lehetõségeket kínál a felhasználóknak, melyeket eddig az on-line marketinggel és kom-
munikációval foglalkozó szakemberek nem tudtak kihasználni. Weinreich László elmondta,
hogy "a keresõ.hu on-line lexikon mostani elindulását egy több mint kétéves kutató-fejlesz-
tõ munka elõzte meg. A kezdetektõl együttmûködünk a Virtuális Marketing és Public
Relations Központtal, szakmai tanácsaikkal, az on-line médiával foglalkozó kutatásaikkal
nagyban hozzájárultak rendszerünk és szolgáltatásaink kialakításához. A keresõ.hu on-line

lexikont egy dinamikus, könnyen kezelhetõ, tartalmilag igényesen kialakított, folyamatosan
fejleszthetõ, több millió szócikk tárolására alkalmas tudásbázisra építettük fel. A közel
féléves tesztüzem alatt látogatóinktól számos visszajelzést, ötletet kaptunk, melyet felhasz-
náltunk rendszerünkben. Alapvetõ feladatunk az, hogy közhasznú, ingyenesen igénybe vehetõ
szolgáltatásként az alap- és alkalmazott tudományok, a mûvészetek kifejezéseit, fogalmait
szakszerûen közvetítsük weboldalunkon keresztül az érdeklõdõknek, illetve bemutassuk a
tudományok, a mûvészetek és a közélet múltbéli és jelenlegi szereplõit. On-line lexiko-
nunkban lehetõséget biztosítunk arra, hogya kis-, a közepes és a nagyvállalatok magukat
PR-cikkben, termékeiket rekIámcikkben mutassák be az érdeklõdõknek, vagy szakmai szpon-
zorként támogassanak egy vagy több szócikket. A keresõ.hu-ban a profitorientált szerveze-
tek mellett a nonprofit szféra szereplõit (pártok, egyházak, alapítványok), a településeket és .
nevezetességeiket, a magukra igényes, az on-line médiumon való megjelenést fontosnak

tartó embereket is bemutatjuk."
Egy színvonalas tudásbázisról soha nem állíthatjuk azt, hogy elkészültünk vele. Alkotói,

fejlesztõi folyamatosan fejlesztik, jobbít ják, teszik az érdeklõdõk számára hasznosabbá és
frissebbé a benne található ismereteket. A keresõ.hu a tudásmenedzsment munkában öröm-
mel fogadja további partnerek jelentkezését a fejlesztéssel és a médiamunkával kapcsolat-
ban is.

Weinreich László igazgató úr zárszavában kiemelte: "célunk az, hogya keresõ.hu on-
line lexikon a saját tudásának fejlõdését fontosnak tartó, a világot jobban megismerni
akarók számára egy kiinduló hely legyen a tudományokhoz, a közélethez és a keresõ.hu-t
saját image-ének építésére használó y{tllalatokhoz."
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2003-ban lesz 470 éve, hogy az elsõ teljes szövegében magyar nyelvû nyomtatvány, Komjá-
thy Benedek Az Szent Pál levelei címû mûve megjelent Krakkóban. Ennek tiszteletére a

ISárospataki Református Kollégium Tudományos Gyûjteményei (a kiadvány egy példányának
õrzõje) 2003. október 1-3-án nemzetközi tudományos konferenciát és könyvkiállítást rendez

EGYHÁZI KÖNYVKULTÚRA MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN
A XV. SZÁZAD VÉGÉTÕL A XVIII. SZÁZAD KÖZEPÉIG

címmel.

A rendezvény célja kettõs: egyfelõl a régi könyvek modern technológiákkal való feldolgozási
lehetõségeinek (beleértve a számítógépes katalógus készítését, digitalizálást, e-könyvtárt stb.),
másfelõl a könyvtár- és olvasástörténet, régi könyvészet legújabb eredményeinek bemutatása.
Az alábbi fõ témakörökben várunk elõadásokat:

1. A régi könyvek feldolgozása modern technológiákkal
1.1. Régi könyvek számítógépes katalógusai -feldolgozási módszerek, kereshetõség
1.2. Régi könyvek digitalizálása -fotó és/vagy szöveg, teljes könyvek digitalizálása, a

mikrofilm és a digitális feldolgozás stb.
1.3. Régi könyvek az elektronikus könyvtárakban -feldolgozás, szövegkiadás

elektronikus formátumban, kereshetõség, konkordanciák létrehozása a szövegeken
belül stb.

2. Az európai könyves kultúra magyarországi vonatkozásai a XVI-XVIII. században
2.1. Magyar nyomdászok, könyvkötõk, szerzõk hatása az európai könyves kultúra alaku-

lására
2.2. Külföldi hatások a magyarországi könyves kultúrára
2.2. a) a magán, iskolai és egyházi könyvtárak állományának alakulására
2.2. b) a kiadott mûvek formai és tartalmi alakulására
2.2. c) a könyvkötészet terén
2.2. d) az olvasáskultúrára
3. A magyarországi könyves kultúra és az egyházak a kezdetektõl a XVIII. század

közepéig
3.1. magánkönyvtárak
1.2. iskolai könyvtárak
1.3. egyházi könyvtárak
1.4. mecenatúra
2. Régi könyvek bibliográfiai számbavétele nálunk és Európában

A konferencia ideje alatt szeretnénk a régi könyves kutatások eddigi produktumaiból (régi
könyvek modern kiadásai -fakszimile, kritikai szövegkiadás stb., CD-RaM-ok, egyéb szá-
mítógépes feldolgozások, katalógusok) kiállítást és vásárt tartani, amelyre szeretettel várjuk
kiadók és könyvtárak jelentkezését is.
Az elõadások elektronikus formátumú összefoglalóját 2003. február l5-éig kell beküldeni az
elõzetes jelentkezési lappal együtt. A magyar, illetve angol nyelvû összefoglaló maximum
500 szó lehet. A szervezõbizottság dönt a beküldött elõadások elfogadásáról. Workshopok
tartására is lehetõség van, a jelentkezés és elbírálás menete megegyezik az elõadásokéval.
Mind az elõadásokat, mind a workshopokat absztrakt formában jelentet jük meg magyarul és
egy idegen nyelven, éppen ezért a csak magyarul beérkezõ végleges rezüméket nem áll

módunkban elfogadni.
A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb információk a konferencia honlapján olvashatók:
www.gradatio.hu/nagykonyvtar/konyveskonf. A konferencia titkárai, Nagy Júlia és Kedves
Csaba szintén örömmel állnak az érdeklõdõk rendezkezésére a konferenciával kapcsolatban

(e-mail: nagyjulia@gradatio.hu; kcsp@chello.hu)
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