
.'. 

,
Számítógépes oldalaink I

..., 1, . 1 1 ( 2 ' ) Fontos lett volna még, hogy -legalább a

DIgitallZa asI x .resz visszakeresés szempontjából -felhasználóbarát

és a WinISIS és magyar kezelõfelületû legyen választottunk,

I errõl azonban gyorsan le kellett mondanunk.
Legutóbbi eszmefuttatásomat valahol ott fejeztem Itt a történetet egy picit meg kell szakitanunk.
be, hogy a megyei lappal való megegyezés értel- Persze valamennyien tudjuk, hogy Magyarorszá-
mében 1997-tõl hozzájutunk a lap anyagának digi- gon létezik nagy tömegû szöveg megjelenitésére,
tális változatához, s megpróbáltam leimi, miként visszakeresés ére alkalmas, a fenti kritériumok-
készitünk a nyersanyagból általunk is elérhetõ szer- nak bõven megfelelõ szoftver, s azt is, hogy nem
kesztõprogrammal kezelhetõ szöveges állományo- volna lehetetlen szöveges állományainkat ezzel
kat. Ennek az irásnak az alapkérdése, hogy mit kezeltetni. Mégsem életsze,'û, hogy egy kisköz-
csináljunk ezekkel a szöve~ekkel.., ség könyvtárosa önkormányzati anyagait f~léven-

A könyvtáraknak ma mar tulajdonkeppen csak ként, egy városi a helyi lapot negyedévenként, egy
a kezüket kell kinyújtaniuk, hogy számítógéppel megyei könyvtár a megyei lapot havonta ezt az
olvasható szövegekhez juth~ssanak. ~egszere~- eljárást választva tegye elérhetõvé, kezelhetõvé.
hetõk ilyen formában a helYI önkormanyzat elo- Más lenne persze a helyzet, ha a jobban hoz-
terjesztései, jegyzõköny~ei~ a helyi"joga~~ag, ~ záértõk ajánlanának számunkra egy olyan eljá-
településekre vonatkozo, "mternetrol letoltheto rást amely megfelel e követelményeknek (persze
információk, a helyi szerzõk mûvei, a szakdol- leh~tne ezekrõl vitát nyitni), megvásárolható
gozatok, a helyi lapok szerke.sztett a?yaga .:. a (pályázati úton persze), és az erre ;állal~ozó
lehetõségek. -ahogy mondarn szoktak -SZInte (megyei? regionális?) könyvtárak vallalnak ~
korlátlanok. hálózatukba tartozó intézmények -megfelelo

Tapasztalatból mondom, gyorsan összejön ily formátumban -hozzájuk beküldött anyagainak
módon akkora információhalmaz, melynek hasz- konvertálását...
nálatához már segé~es.zkö~ le~ne .sz~ség~s~ ~e Majd eljön ennek is az ideje! Szóval barká-
e dokumentumok bIblIografiaI SZIntû feltarasa- csoljunk tovább...
hoz, tárgyszavazásához nem igazán fûlt a fo- Történeti rész következik, akár át is lehet
gunk (bár kétségtelen, hogya statiszti,kai adat- ugrani, de nem hagyhatom ki.
szolgáltatás szempontjából e megoldas sokkal A nagy mennyiségû szöveg tehát már 1997-ben
üdvösebb lenne), no meg ebben az esetben ez a rendelkezésünkre állt. Akkor még -ki emlék-
fajta eljárás nem is tûnt túl célszerûnek. Szét- szik már erre... -DOS operációs rendszerre
néztünk tehát, és megoldásokat kerestünk a tel- kellett megoldást keresnünk, s hihetetlen szeren-
jes szövegben való keresés megvalósítására. csénk volt.

Az elfogadható megoldással kapcsolatban Nem volna jó, ha a könyvtártörténet elfelejte-
viszonylag kevés követelményünk volt. Olyan né az elsõ magyar "elektronikus könyvet", Dró-
programot kerestünk, amelyik olcsó (lehetõle~ tos László (akkor Miskolci Egyetemi Könyvtár,
ingyen van...), korlátozás nélkül továbbadhat.o ma OSZK MEK) Hálózati információforrások
használatra a többi (elsõsorban megyénkbell) használatát (1992), melyben a hipertext prog-

.könyvtár számára, mûködõképes winchesteren, ram mellett ott csücsült egy Lookfor.com nevû
CD-RaM-on és helyi hálózaton. (Mivel e doku,~ állomány és csodákra volt képes:
mentumok java része az interneten nem teheto
közzé, az ott használt keresõprogramok nem
jöhettek szóba.) No és persze: ~eg(elel.õ~~ keze-
li a magyar ékezeteket! Ez utobbI krrtenumon
buktak meg egyébként szinte kivétel nélkül a
freeware programok, pedig sokszor vérzett a
szívem értük...
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A kedvezõ végkifejlet érdekében lehetõleg A baloldali oszlopban a le-fel nyilakkal a me-

"hagyományos" módon, nyolc betûnél nem zõk adatlapon való megjelenésének sorrendjét
hosszabb, ékezet nélküli nevet adjunk adatbázi- tudjuk beállítani. (Ha adatbevitel közben ki de-

sunknak. Ne lepõdjünk meg azon, ha a név min- rül, hogy más sorrend jobb lenne, késõbb módo-

den ellenkezõ törekvésünk ellenére csupa nagy- síthatunk, de azért érdemes ezt elõre, alaposan

betûvel jelenik meg a DATABASE NAME mezõben. átgondolni.)
Így van és kész! A jobb alsó sarokban a balra mutató nyíllal

Az OK gomb "megnyomása" után a DATA BASE visszaléphetünk az elõzõ adatbeviteli laphoz, ha

DEFINITION -FIELD T ABLE adatlapra kell beírnunk, rájöttünk, hogy valamit elfelejtettünk, a jobbra

hogy milyen mezõket szeretnénk adatbázisunkba: mutatóval továbbléphetünk a nyomtatási formá-

i(",I,;~";r' rJJ,ri1í.it'c" '1,'",); ",.!,~" ~illi\!J,111~ [!; tum elkészítéséhez.

T09' Nome' Typo: Rop: P~: r;:;-l A gép elõször megkérdezi, hogy igénybe
.ISzijveg:I~K.:J ~ I~ vesszük-e ehhez a WinISIS segítségét:

1 Szo[z6: Alphanuao[ R
2 Cí.: Alphanuao[ R
3 Alcí.: Alphanuao[ R4 ROV~[~ Al~h,:"u»O[ R [!] ~[J=~fJ,~~~~ \!iji!~~CJ~ -.; OC ..' ~. c 4,:::1

[!] ~ Do you w~nt Winisis to launch the Print Form~t Assist~nt?

I [g~6) .J I &em j

IClearEntry ~ I 1':=Y'"'dat.bosebv-i'9~f_' IGEN válasz esetén pedig felajánl egy pár
1 ~..a. L"UY U I ~"" types old patterns. tá . fi ' tISort Fleld. J.!I .nyomta SI ormatumo:

IDelctoEntry Ol ~~~:=IJ m -
,I:",i,j~,;;, 1:"rJc..",itUl ~~rl" lTJ.,," ,ifJ ~;~Jcc," "',"-~~" ---

A TAG oszl.op automatikusan fogja sorszámomi c.'; ten.,iate from tloe foUoM1g tWleS:

mezõinket. A NAME: oszlopba a mezõ nevét, a TypE

választómezõben tartalma típusát adhatjuk meg. .s~e1
Egy mezõ lehet Ar.,PHABEnC (alfabetikus -csak I;-~:~ Compatible Format

betûket tartalmazó), NUMERIC (numerikus -csak ted Format
számokat tartalmazó) vagy Ar.,PHANUMERIC (alfanu- L'HTMLNormal
merikus -betûket és számokat egyaránt tartalma- L HTML Table with Header.

zó). Ebeállításokkal (bár mint látszik, én nem tet-

tem meg) elkerülhetjük, hogy egyszer 2003.02.26.,

e'i!jYszer meg 2003.1I.26.. f~rm~ban adj~ me? ,a 'F[=~~~"~[~J;\j~dátumadatot. A REp: alattI kis negyzet beikszelese- 2'; I c "",."," ~C\ c ..-,,"cc,

vel ismételhetõvé tehetjük mezõinket, Erre pl. a
többszerzõs cikkek miatt lehet szükségünk. Hogy Kezdetnek válasszuk a legegyszerûbbet
a P ATTERN/SUBFIELDS: oszlop mire jó, nem tudom, (NORMAL STYLE). Az OK után megjelenik válasz-

de még sosem éreztem hiányát... (Almezõket defi- tottunk forrása, amihez (egyelõre) ne nyúljunk

niálhatunk benne. Pl. a szerzõket közremûködésük hozzá:

jellege szerint megkülönböztetjük. -A szerk.) !IJ,c,I,.. '1,,;;, il1,rú',"'} rl""",c,I;, :r~~,,;:r:~,!~~lt:. -,
Egy sor szerkesztését (egy mezõ definiálását) J~~n~' _II
A b k ., l fi . h ." k b .Format namejPROBA ,;j

az DD gom ra attmtassa eJez etJu e, s mI-
2,c14,a(1905,-1905) r:i"1után összes mezõnket felvettük a J.obbra mutató (it p(vl) tJten 'S.or.&: (1): ',r.8b(1905),v1/ti) ~

, (it p(v2) tJten 'Cia: (2): ',r.8b(1905).v2/ti)
nyílra kattintással lé p hetünk a DATABASE (it p(v3) tJten 'A1cim: (3):' ,r.8b(1905) ,v3/ti) [!J

(it p(v4) tJten 'Rovat;: (4): ',r.8b(1905),v4/t.)
DEFINITION -DATA ENTRY WORKSHEETS ablakba. (it p(v5) tJton 's.övog: (5): ',r.8b(1905),V5/ti) 0

Itt azt határozhatjuk meg, hogy a mezõink közül [!J

melyik látszódjon majd az adatbeviteli fulapon. (A

jobbra mutató nyíllal tudjuk a baloldali hasábból
a meoieleníteni kívánt mezõket a jobb hasábba 0 jStep3.Prrt_Defri",n

the~0/ ~.,. the W.Y ISlS "'1#- Y"'W dit. to the ..t .-er.

átvinni, a balra mutatóval pedig a tévedésbõl átvit- I~___:.. ,,11.._,- ,,1 ~ r-;;;;:-l... A d l '1 . d . ) I.c.ancel 8.lltlelp ? I ~ ~
tet VIsszavInnI, up a nYI mm ent VISZ.
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Késõbb persze egyadatbázishoz akár több ~~[Il!!~["I;~;;;r ---~~tj~~~~~ttiJ.".0 --~-"."" .megjelenítési formátumot is készíthetünk, ehhez ---

célszerû, ha tanulmányozzuk a DOS-os ISIS-hez ~ Data base has been createdi

kiadott Mikor/SIS. Felhaszná~ói k~zik~n~vet (Bp., 10-Ki I
MTA SZTAKI, 1990). De Igy IS latm fogunk I ~.~:j ..

mindent.
A továbbhaladáshoz kattintsunk rá a jobbra Ezután mindjárt fel is ajánlja nekünk a gép,

mutató nyílra, hogy a DATA BASE DEFINITION -hogy nyissuk meg az adatbázist (a proba.mst

EXTRACTION TABLES adatlapon meghatározhassuk, feliratra kell kattintani kétszer),

melyik mezõnket milyen módon szeretnénk adat- bázisunkban indexelni, invertálni. Ehhez egy köz- 11.1, ,~~i~i~[ii'"jir B '-' -,- ;. L):]

beesõ ablakon még IGEN-t kell mondanunk, File Name: Qirectories:

, .c:lwinisisldata

lJ~J[i~'i~~:;í[;; I::;í[:rfl'll[[I:T ~!l!jllr~]:ii G proba.mst IQk o I

l,Cancel Al
,J; Do you want Winisis to launch the Dictionary Assistant?

I. ~err."j r-,"n1QQQ 'Help 11
err.

-list Files ol Iype: Driyes:

I'.mst'.par ~ 118c: ;j
majd -vélhetõen programhiba miatt -NE hatá-

rozzuk meg, hogy melyiket miként kívánjuk
visszakereshetõvé tenni, hagyjuk úgy, ahogy van: s tulajdonképpen meg is kezdhetnénk a munkát,

ha nem kellene visszatérnünk az egyes mezõk

Inn"o, _II visszakereshetõségi módjának beállitásaihoz,
FST File: IPROBA ~ ' d k ' b d b ' ' , , ,

Enneker e e en aza at azlS megnYItása után

Tag/Name: I~Szerzó: :J Technlque: IO,by!i1O ::7] a felsõ menüsorban kattintsunk rá az EDIT pont-

Format: r-r--~ [~~~~:J ra, a legördülõ menübõl pedig válasszuk ki a

FIELD SELECTION TABLES lehetõséget,

Itt tudjuk beállitani, hogy melyik mezõt mi-

ként kívánjuk feldolgoztatni a programmal:

~.ih i:"',i;; !IJ,,'fliiii[Q, " ll~i"~i~[i1i1)J rt,JL!~~ [~lr!Jf!:Jl] -_B:-.-"'i :~

"" crteria fa oxtra~"," a!!OoelementsfromaMasterFilerecadfor~Xi19, wt~a FST File: IPROBA ;j liave "~I!Now ~ I rn
eformatti'l9. IHelp 1 I l,Cancel Al [!J1~ermlnate II Tag/Name: I~Cín: .:1J Technlque: 14-by_d .:JI

I DC'!' r I l~a""cl =1 Format 'ah!, (v2/) PI'" I
Ebben a helyzetben minden mezõnkben a sor j LJ I ~ I

egészét fogja visszakereshetõvé tenni a program, Entries:
I o ntj,(vI/)

amin természetesen változtatni fogunk, Ha most ~:~:~~~
tennénk meg, az adatbázis létrehozását a folya- ~Ontj vi

mat végén hibaüzenettel lehetetlenné tenné a op~.F~5*ct"nTableOef~

W inIS IS (legalábbis tíznél több próbálkozás után uteria for oxtractínQ "'" a!!Oo olements fr~ a Moster Fit recrxd fa i1dexi1g, srxti'l a
is ezt tapasztaltam), ezt tehát késõbb, az adatbá- efrxmatt~.

zis módosításánál érdemes megtenni, ~=:ZJ~ ~~ ~

Most tehát kattintsunk rá a TERMINATE gomb-

ra, hogy a végsõ kérdésre Ez egy picit nehézkes, érdemes jól odafigyel-

ni! Elõször az ENTRIES: ablakban kattintsunk rá

kétszer a szerkeszteni kívánt mezõre, Akkor jó a
? j Wnisis wi now creato the database. Do yoo want to contOXJe? (c:\wnsis\data\PRÓ8A.MST)k .' 1" 1 ' h F bI kb k " 1 zt tt"-"',.- IJe O es~ a a ORMAT: a a an a Iva as o

(..lgen..! [~ mezõ utáni karaktersorozat jelenik meg (a ké-

pen: mhl, (v5/), a TAG/NAME: mezõben pedig a

igent mondhassunk, és létrejöjjön adatbázisunk: megfelelõ mezõnév (5 Szöveg:), Ezután a
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TECHNIQUE: választómezõben ki kell választanunk A megnyugató visszaigazolás amentésrõl:

az indexelés módját. Én a választékból kettõt

szoktam használni, a O -by line vagy a 4 -by ll.l'1~\~...t'118~

word lehetõséget. Az elõbbi a sort indexeli (te-

hát Lópici Gáspár szerzõ Lópici Gáspárként, egy ~h I . 1 .k . d b ' bb ' d , Saved!
e yenje enI meg az In ex en, az uto I pe Ig .

az egyes szavakból készít a visszakeresésnél
használható szótárt. I p:kj 1

A mezõ többi lehetõsége is biztosan nagyon

hasznos, ha majd valaki könyvet ír a WinISIS- Nem tudom, hány kedves olvasónak volt tü-

rõl, nyilván részletesen fogja tárgyalni azokat. relme ezt az írást idáig végigbogarászni. Min-

Az indexelési/invertálási' mód kiválasztása denesetre, ha nem küldenek tiltakozó leveleket a

után az ADD gombra kell kattintani, hogya be- szerkesztõségbe, a következõ számba megírom,

állítás megõrzõdjön. Itt sem baj, ha késõbb hogy történik az adatbevitel, hogyan lehet egy-

meggondoljuk magunkat, új beállítással újrain- szerûen és gyorsan keresni, nyomtatni, s mit

dexelhetjük adatbázisunkat. ügyetlenkedtem össze ahhoz, hogy az ékezetes

Változtatásainkat természetesen jóvá is kell magyar betûk is kezelhetõek legyenek a WinISIS-

hagyatnunk a géppel: ben. Aki viszont türelmetlenebb, s már a fentiek

é~I:~~rl:~~~l1lj~Jj'1cm:~:' .;- [~ al~~ján bele~ágna adat?ázi~a,létrehozá~ába, s ú~

velI, valamIt nem eleg vIlagosan fejtettem kl,

(~ Data have been modified. keressen a takats@mail. vfmk.hu e-mail címen,

.Do you want to save the changes? vagy az (56) 510-112-es telefonon.

r Don~ display this screen again. Save without ~sking, Takáts Béla könyvtáros

[~~ C~~~ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Yes N~: Verseghy Ferenc Könyvtár

, .~-:---"""~~:~W:t,~1;y'i'!.

~,.fi~;,;: '~',...,~, .. Könyvtári ..~~~:~ ~,~- ! '-!';:~~~Jj
,.,,- '~~i"""c ~ '.;t' , Inte:zet
--'t,.."" ""';':":";~'.;""i ~;~"

Nyilvános könyvtárak adatbázisa

Ho~an keressünk?

KERESÉS

Bevezetõ

Az 1997 évi CXL tONény új alapokra het)'ezte a magyar köny'f'tári rendszert szabát)'ozta a mindenki számára hozzáférhetö nyilvános köny'f'tári
ellátást, meghatározta a nyilvános könyvtár alapkövetelményeit, alapfeladatait és elõírta, hogya nyilvános könyvtárakról jegyzéket kell vezetni A
Könyvtári Intézet a 64/1999 (IV 28)Korm rendelet szerint közremûködik a jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában A jegyzékre
került nyilv*nol könvvt*rak Kulturáiii Közlönyben megjelentetett hivata101 Illtája -a NyllvánOI könvvt*rak jegyzéke -

hozzáférhetõ a NKÖM honlapján (www.nkom.hulinfotekallconyvA.

A KOnYlllári Intézet adatbázisa az 1995-96-ban kiépített Mlcrolsis alapú KALAUZ-adatbázis és az adatbázis alapján 1997-ben kiadott
KOnyot/ári MineNa 19.96: a kOnyottárak szolgáltatási kalauza c. kézikönyv továbbfejlesztésével jött létre, napjainkban -konvertálás után -a
Microso!? Access 2000 (90) változatával épül Az adatbázis hetyben hozzáférhetö a Könyvtári Intézet Szervezési és Elemzö Osztályán, a
nyilvánosságnak szánt adatai elérhetöek a Könyvtári Intézet honlapjáról, ahol SaL alapú adatbázis JAVA keresöfelületen blztosftja a

többszempontú vi sszakeresést

Az adatbázisban a beérkezés pillanatában megjelen ft jük mindazokat a változásokat, amet)'ek a már nyilvános joggal bíró könyvtárak ~dataiban
következnek be: ill a miniszteri döntés után (a Kulturális Közlöny megjelenésének átfutási ideje alatt) azonnal közöljük az újonnan nyIlvanos jogot
szerzett könyvtárak adatait. A nyilvánosság ténye, ill. a módosftott adatok természetesen ebben az esetben is csak a Közlöny megjelenése után

válnak hivatalossá

A kormányrendelet szabát)'ozta a nyilvános könyvtárak jegyzékének tartalmát: a jegyzékre való bejelentkezést a könyvtárfenntartók feladatává
tette, elöírva a benyújtandó dokumentumok körét. Az adatbázisban szereplö adatok tehát a benyújtott Alap/t6 okiratok, a kormányrendelet
mellékleteként kitöltött Nyilatkozatok (esetleg SzeNezeti és MúkOd~si Szabályzatok) alapján kerültek felvételre.
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