
Webkatalögus OPAC-ban - 
elektronikus dokumentumok 
katalogizálása

Bátfai Mária Erika

A világhálón való barangolás kedvelt kiinduló pontjai a webkatalógusok. A könyvtárak, amelyek többségében a mindennapi munka belső' és külső hálózatokon folyik, nem engedhetik el a kezdő, de gyakran még a haladó internethasználó olvasó kezét sem ezen a területen. Az internet egy óriási méretű adattár, amelyben nagyon fontos, hogy tartalom szerint is tudjunk keresni. Mégis, a használóknak alig több mint a fele vesz igénybe valamilyen keresőprogramot, ötödük a webhelyeken belül barangol ugrópontról, ugrópontra, s keresőt csak akkor használnak, ha végérvényesen eltévedtek.1 Természetes, hogy a könyvtáros igyekszik segíteni a használóknak a weben található dokumentumok keresésében is. írásomban azonban nem a használó, hanem a könyvtáros oldaláról mutatom be a webdokumentumok használatát, azaz az elektroni

kus dokumentumok feldolgozását egy konkrét könyvtár, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár gyakorlata alapján.
A weben való tájékozódás prob
lémái

Az interneten minden jelenlévő lényegében tartalomszolgáltatónak tekinthető. 1999-ben 10 millió, 2001-ben 20 millió webhely volt a világhálón, 2005-ben várhatóan 200 millió lesz. Weboldal 1999-ben 1 milliárd, napjainkban 6 milliárd, 2005- ben várhatóan 50 milliárd.2
Barabási Albert László számítása szerint két tetszés szerint kiválasztott weboldal maximum 19 csatoló-
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SS BÁTFAI MÁRIA ERIKA SSnyira van egymástól. Az internethasználók száma napról napra nő, (most kb. 3-500 millió), akiknek 40%-a az USA-ban él.
NavigálásA weben hatalmas mennyiségű és eltérő minőségű dokumentumhalmaz található, minimálisnak mondható szervezettséggel. Nehéz megmondani: hol vagyunk pontosan és hogyan jutottunk el oda. Nincs egyértelmű bejárat, kijárat, nem tudhatjuk, azt találtuk-e, amit kerestünk, ill. minden releváns információt megtaláltunk-e, ami az adott tárgykörhöz tartozik. Nincs biztos útvonal, hálózati csomópontok vannak.
A láthatatlan webAz internet maximális mennyiségű adatot tartalmaz, minimális rendezettséggel, ráadásul nem minden része kereshető vissza, mert:© nem mindegyik keresőszolgáltatás gyűjtőköre globális;© az indexelők nem indexelnek valamennyi látott dokumentumot teljes egészében;© változó a frissítési gyakoriság;© egyes szolgáltatások az „először mélyen”, mások az „először átfogóan” stratégiát követik;.© nem mindegyik internet-dokumentum html- fájl, viszont sok keresőszolgáltatás© csak ezt a dokumentumtípust indexeli;© sok weboldal alkalmatlan az indexelésre.A fenti okok miatt tehát létezik a webnek egy ún. „láthatatlan része”, amelynek nagyságát 50-80% kö- zöttinek becsülik. A statikus weboldalakat3 (főleg, ha metaadatokat tartalmaznak) a keresőszolgáltatások látják, de a dinamikus weboldalakat4 már nem. Jellegükből adódik, hogy a statikus oldalak információtartalma állandó, míg a dinamikusaké az

adott felhasználói igényhez igazodik.5 Azért okozhat ez gondot, mert az adatbázisok általában Struktur áltabbak és jobban indexeltek, mint a látható web.
„Halott" linkekA web nem statikus: oldalak kerülnek fel és le, költöznek szerverről, szerverre. Ebből következően a linkek vagy ugrópontok egy része már megszűnt, vagy máshová költözött oldalra mutat, ezek a halott linkek. A keresőszolgáltatásokban a halott linkek számát átlagosan 20-30%-ra becsülik.
Keresés a weben

A világhálón való közlekedés három sarokköve: a „hol vagyunk”, a „hol voltunk már” és a „hová mehetünk innen.”6Keresési típusok szerint beszélhetünk határozatlan (irányítatlan és határozott) irányított keresésről.
Határozatlan célú: szörfölés, böngé
szés, navigálásA linkeken keresztül szörfölhetünk az információs szuperóceánon, csak vigyázzunk, mert szörfölés közben megfertőződhetünk a »mélyhivatkozási holdkórral«. Ez nem más, mint az olyan oldalakról indulás, amiken a linkek nincsenek egymással semmilyen kapcsolatban, és csak arra ösztönöznek, hogy kövessünk egy céltalan útmutatást.7 A mélyhivatkozás hiánya a felhasználók 27%-ának eltévedését jelentheti, ha a főlapról indulva önállóan kell megtalálniuk a számukra fontos részt.8 Ha konkrét URL-eket írunk be, akkor böngészünk9, ebből következik, hogy eredményes keresésre kevéssé használható. A böngészés fejlettebb változata a navigálás, amikor felváltva próbálunk adott témához szörföléssel és böngészéssel oldalakat találni.
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Határozott célú: keresőszolgáltatások

Az „ interneten a keresőmotorok leveszik a váltunk
ról az információkeresés fáradságának terhét/'10 A keresőszolgáltatások elsődleges célja, hogy a használók könnyen és gyorsan megtalálják a számukra fontos dokumentumokat. Ehhez viszont nagy adatbázisra van szükség. A szolgáltatások elsődleges célja a teljesség, s nem a pontosság. A keresők egy része gyorsaságra, más részük teljességre törekszik.Az információkeresés és az osztályozás szempontjából két típus különíthető el:© indexelő szolgáltatások -  keresőgépek © internetkatalógusok -  böngésző szolgáltatások.Az indexelő szolgáltatások az analitikus (indivizu- áló, nem hierarchikus, posztkoordinált), az internetkatalógusok pedig a szintetikus (generalizáló, hierarchikus, prekoordinált) tartalmi feldolgozást és keresést szolgálják.11Amikor csak nagyjából szeretnénk egy témában tájékozódni, akkor böngészni érdemes, ami nagy sar- kítással a tárgyszó katalógusban való kereséshez hasonlítható. Böngészésre jól használhatók a webka- talógusok és a portálok.
internetkatalógusok (webkalauzok12)Az internetkatalógusok hierarchikus osztályozási rendszert alkalmazó keresőszolgáltatások, kisebb- nagyobb mértékben intellektuális besorolással.13 Az internetkatalógusok nagyrészt manuálisan szerkesztettek. Kisebbik (rosszabb) részük kizárólag a beküldött oldalakkal dolgozik, nem ritkán a beküldőnek »keil« rendszereznie oldalát, s nincs utólagos ellenőrzés. Másutt van valamilyen válogatás, de sokszor nehéz az elveket felfedezni.Stabilitásukra jellemző: a forrás könnyen és biztosan elérhető, nem rövid életű, aktualizált, karbantartott.

Tartalmukat illetően a szolgáltató/létrehozó megbízható, a tartalom hiteles; a forrás időszerű; a forrás jól szerkesztett, részletes, egyedi; a forrás érdekes; nem tiltott.Formai jellemzők: metaadatokat tartalmaz; gyakran utalnak rá; gyakran használják; igényes formatervezésű; ingyenes.14
Osztályozási rendszerek15

Koch16 szerint az osztályozási rendszert használó internetkatalógusok számos előnnyel rendelkeznek: a böngésző keresés a tapasztalatlan felhasználó számára egyszerűbb; egyszerre több hierarchiaszint osztályai adhatók meg belépő pontként; a hagyományos osztályozási rendszereket a felhasználók egy része már megismerte a könyvtárakban; némely osztályozási rendszer többnyelvű vagy nyelvfüggetlen; a már elterjedt osztályozási rendszerek kompatibilisek; az osztályozási rendszerek terminusaiból és azok struktúrájából könnyen építhető automatikus osztályozást segítő adatbázis.
Hátrányai: az osztályozási rendszerek elválaszth a t já k  a logikailag összefüggő csoportokat; nehezen kezelik az interdiszciplinális területeket; tartalmi felosztás szempontjából kissé merevek; a megnevezések és az osztályok szintjei lassan változnak. Az internetkatalógusok osztályozási rendszerét a gyűjtőkör és a felhasználói kör határozza meg. Léteznek hagyományos osztályozási rendszereket használó internetkatalógusok: elsősorban Dewey Tizedes Osztályozását17, aztán az ETO-t18 és a Kongresszusi Könyvtárét alkalmazzák. Általában olyan szolgáltatások használják ezeket, amelyek elsősorban a tudományos élet szereplőit kívánják kiszolgálni. Szintén ezen osztályozási rendszerek valamelyikét alkalmazzák a szakterületre specializálódott keresőszolgáltatások19 (pl. Computer Clasification System, EELS; automatikus osztályozás: Scorpion (TO)20, GERHARD (ETO)).21 Egyes szolgáltatások nemzeti rendszert használnak.22
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88 BÁTFAI MÁRIA ERIKA 86A többség saját osztályozási rendszert használ. Ezek elsősorban hétköznapi logika alapján szerveződnek, köznapi fogalmakkal, melyek polihierarchi- kusan helyezkednek el, nem túl mély (3-4 szint) struktúrában. Ezeknek az osztályozási rendszereknek bármelyik szintje »kategória«. A kategóriák betűrendben sorakoznak, minek következtében egymással minimális kapcsolatban sem lévő témák kerülnek egymás mellé. Az osztályozás alapja nem a rekordhoz kapcsolt tartalmi kivonat, hanem a metaadatokat tartalmazó másodlagos leírás, melyeket gyakran a beküldők állítanak össze a regisztrálási űrlapon.Az osztályok lehetnek szakterületek (pl. művészet és társadalomtudomány); kereskedelmi jellegűek (pl. álláshirdetések, lakás); adattárak, címek (pl. ki kicsoda, szótárak); hírek, tényadatok (pl. tőzsdehírek), segítségek, gondűzők (pl. horoszkópok, játékok).A nem túl mély struktúra miatt érdekes szomszédságok alakulhatnak ki.23
A Debreceni Egyetem Egyetemi 
és Nemzeti Könyvtár 
webkatalógusa

Sarkalatos kérdés, hogyan akarja szolgáltatni egy könyvtár az elektronikus dokumentumait, illetve a gyűjtőköre szempontjából fontosnak ítélt internetes forrásokat. „A tájékoztatás szempontjából termé
szetesen minél több, tartalmában magas színvonalú
nak ítélt, a könyvtárak hálózatba kapcsolt olvasói 
termináljairól elérhető távoli hozzáférésű elektroni
kus forrásról tájékoztatni illene. Kérdés azonban, 
hogy a temérdek munkával, bibliográfiailag hiteles 
módon számba vett dokumentumok meddig férhe
tők hozzá, meddig maradnak azon a helyen, ahol 
eredetileg megjelentek. Több nemzeti könyvtár állás
pontja szerint csak azokat az e-dokumentumokat

szabad számba venni, amelyeket -  erős szelekciót al
kalmazva -  a könyvtárak megőrzésre alkalmasnak 
ítélnek és archiválni is képesek. ”24 A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában (DEENK) az OPAC-ba katalogizáljuk25 az elektronikus dokumentumokat (CD-ROM-okat, weboldalakat, ingyenes és a Könyvtár által előfizetett adatbázisokat és folyóiratokat, de jelenleg nem foglalkozunk az elektronikus könyvekkel26). Ebből következik, hogy az OPAC-ból minden este a honlapra27 generálódó webkatalógus ETO alapú.

A bekerülő elektronikus dokumentu
mok köreBelső megegyezés szerint elsődlegesen az előfizetett 
adatbázisokról, folyóiratokról és a Könyvtár tulajdo
nába kerülő28 CD-ROM-okról készítünk katalógusrekordot.Az előbbiek mellé ingyenes weboldalakat válogatunk. A szelektálás során fontos szempont a könyvtár gyűjtőköre, a korábban tárgyalt bekerülési/bent maradási kritériumokhoz hasonlóan olyan weboldalakat írunk le, amik várhatóan stabilak, a szer- zők/szolgáltatók eleve garanciát jelentenek a megfelelő tartalomra, az oldalt remélhetőleg folyamatosan gondozzák, ingyenes.A katalógus hagyományos dokumentum-leírásait is 
kiegészítjük azoknak az oldalaknak az URL-jeivel (és a megfelelő 699-es mezőértékkel), amelyek annak szkennelt vagy digitalizált változatát, esetleg a folyóirat tartalomjegyzékét, cikkeit tartalmazzák. Problémát jelent a leírandó egység meghatározá
sa: általában a szerzői szándék szerinti, tematikusán önálló rész képezi a leírás alapját.Természetesen általános vagy tematikus (i. sz. mel
léklet) portálokat is beviszünk a katalógusba. Ugyancsak sarkalatos pontja az elektronikus dokumentumok katalogizálásának annak eldöntése: mi
ről készüljön önálló rekord. A szabvány szerint az elektronikus dokumentum „... számítógéppel kezel-
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hetőy digitálisan kódolt dokumentum, amely vagy 
valamely fizikai hordozón jelenik meg, és használa
tához számítógéphez illesztett vagy annak részét ké
pező periféria ... szükséges, vagy hálózati úton érhe
tő e l29”A gyakorlatban nálunk csak akkor készül önálló rekord, ha© az elektronikus dokumentum a meglévő hagyományos dokumentumhoz képest plusz szolgáltatást ad (pl. keresés),© ha csak elektronikus formában élő folyóiratról van szó, vagy az azonos adattartalmú hagyományos és elektronikus folyóiratnak más-más ISSN-je van.Könnyebb eldönteni, mi legyen a dokumentum tí

pusa:© ha az elektronikus dokumentum periodikus jellegű (pl. folyóirat, folyamatosan, periodikusan frissülő adatbázis vagy honlap), akkor folyóirat űrlapon dolgozunk (rekordfej 06-07: as):000 00424nas 2200289 i 4504001 bibKLT00321620 005 20021015160521.0008 021015cl9999999hu hr p OuuuaOpol d022 $al588-0729040 SaHuDeKLEK041 $ahuneng080 $a659.2080 $a316.42 080 $a316.324.8245 00 $aINCO$h[elektronikus dokumentum] :$belső magyar internetes folyóirat az információs korról256 $aElektronikus folyóirat 260 $aNagykovácsi :$bStratégiakutató Intézet,$cl999. július- 310 SaFélévente 362 0 $al999. július 500 $aLeírás a nyitóképernyoről.520 $aA középpontban az információ és a kommunikáció áll, de elsősorban az információs

társadalom. Tartalma: az információs társadalom fogalmi meghatározása, a globalizáció és lokalizáció problémaköre, az információs gazdaság, információs politika, a magyar valóság...538 SaHozzáférés: World Wide Web.546 SaAngol és magyar nyelven.583 $xQbme650 4 $aInformációs társadalom$xfolyóiratok650 0 Salnformation society$xPeriodicals.699 $aF$aI710 2 $aStratégiakutató Intézet (Nagykovácsi)856 41 $uhttp://www.inco.hu$3INCO949 $1IR999 $aDEBR$bIR© ha monografikus jellegű, a leírásra a »számítógép fálj« űrlapban kerül sor (rekordfej 06-07: 
mm):000 00364nmm 2200241 i 4504001 bibKLT00318609005 20020902134707.0008 020902m 19992000hu n ua hun d040 SaHuDeKLEK 080 $a82(092)100 1 SaLászló Zoltán245 12 $aA világirodalom arcképcsarno-ka$h[elektronikus dokumentum] /ScLászló Zoltán256 SaHtml szöveg és képek260 $cl 999-2000500 SaLeírás a honlapról.520 $aA honlapon elérhetők a világirodalom nagy alakjainak életrajza és munkássága, sok kiegészítő információval és illusztrációval.538 SaHozzáférés: World Wide Web.583 SxQbme650 4 $aIrodalom$xtörténet és kritika650 0 SaLiteratureSxHistory and criticism.699 Sal856 41 $uhttp://www.hmg.hu/irok/irok.html$3 László Zoltán: A világirodalom arcképcsarnoka 949 $1IR 999 SaDEBRSblR
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Kötelező adatelemek© A gateway (zsilip)-generáló program az ETO jelzetek alapján készíti a tematikus listákat, ebből következik, hogy minden rekordnak legalább egy ETO számot tartalmaznia kell (080).© Természetesen minden olyan adatelemet hordoznia kell a rekordoknak, amit az elektronikus dokumentumok leírási szabványa előír (pl. 245 
$h[elektronikus dokum entum ], 256: számító- gépfájl-jellemzők, 500: a leírás alapja, 538: rendszeradatok, 856: elektronikus lelőhely és hozzáférés).© Tartalmi megjegyzésbe (520) kerül a tárgyalt téma rövid leírása, a dokumentum tárgyideje, esetleg felhasználói útmutató.© Ha a program az URL ellenőrzés30 során is halott URL-t talál, a rekord készítőjének monogramja alapján (583 $xQbme) értesítést küld az adott könyvtárosnak.© A tárgyszavakkal ugyanúgy el kell látni ezeket a rekordokat, mint a hagyományos dokumentumokét (pl. 600,610,650, 651).© A 699-es mezőelemek alapján állítja elő a program a különböző listákat. Lehetséges érték:31-  I: Internetforrás-  A: adatbázis
-  F: teljes szövegű folyóirat-  T: folyóirat-tartalomjegyzék-  Gy: gyakran használt adatbázis, internetforrás vagy folyóirat
-  K: Könyvképcsarnok (ajánlott új könyv)© Állományadatként (a CD-ROM-ok kivételével) csak lelőhelykód szerepel: ami ingyenes forrásoknál csak: 949 $1IR, előfizetett adatbázisok és elektronikus folyóiratok esetében ehhez jön még a konkrét könyvtár lelőhelykódja:949 $1D1/IR

OPAC-webkatalógus

„Az interneten bolyongó, éppen hálózati informáci
ók után kutató számára szembetűnőbb, könnyebben 
használható lehet egy honlap listájából válogatni, 
mint közbeiktatni egy könyvtári katalógus teljes 
anyagában való keresést, még ha maga a katalógus 
is weben használható. ”32A 2001. január 1-jén integrálódott Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár új honlapjának szerves része lett a katalógusba bekerült elektronikus dokumentum-rekordokból program segítségével minden este automatikusan generálódó betűrendes címlista, ETO alapú tematikus lista, illetve az újdonságok listája.E megoldás előnyei:© A katalogizáló könyvtárosok munkája hasonló a hagyományos és az elektronikus dokumentumok leírásakor, illetve ez a tevékenység belesi

mul a munkanapba;© A rekordok a katalógusban „... a többi könyvtári 
dokumentummal egyenrangúan kereshetőek], és 
az URL közvetlen elérést biztosít. ”33 így a felhasználók a már megszokott tárgyszavakkal és ETO számokkal a keresőkérdésüknek megfelelő valamennyi típusú dokumentum rekordját (az elektronikus források esetén a WebPAC-ban URL-re kattintva magát az adott találatot) megkapják.© Az automatikus URL-ellenőrzés kiszűri a halott linkeket (és erről értesíti a rekordot szerkesztő könyvtárost).© A leírások ETO számai alapján mini webkataló- gus is készül belőlük, a számoknak megfelelő természetes nyelvi kifejezésekkel.© A weblapon az elektronikus dokumentumok típus szerint elkülönülnek adatbázisokra, teljes szövegű folyóiratokra és folyóirat tartalomjegyzékekre, valamint weboldalakra.© A rekordokban és a listákon egyértelműen megtalálható, melyik elektronikus dokumentumot
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1. ábra

A DEENK OPAC-jában lévő adatbázisok tematikus listája

mely használók, milyen feltételekkel használhatja (506, 590, 856, $3).© „A listák formátumukban alkalmazkodnak a portálok konvencióihoz: viszonylag kevés bibliográfiai információt jelenítenek meg, ugyanakkor az annotációkat, tartalmakat és az elérésre vonatkozó instrukciókat teljes egészében közük.”34© A lista egyes elemeitől közvetlenül eljuthatunk az adott elem katalógusrekordjához, ha a címre kattintunk.35© 1999-től manuálisan építettem a Könyvképcsar
nokot, (lásd 3. ábra) ahol az érdekesnek ítélt új

könyvek minimális bibliográfiai adatai, s a könyv rövid ismertetője található36. Az új honlapra ez a rész is automatikusan készül: a könyv rekordjába a 699-es a almező K értéket kap 
($aK), illetve d almezőbe az ismertető (520) beírásának dátuma kerül ($d030122), ami alapján az új könyvek havi listákba rendeződnek.
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2. ábra

A közgazdaságtan tematikus listája

További tervek, fejlesztési lehe
tőségek

Rekordkapcsolatok linkekkéntAz új, Java alapú Corvina OPAC-jában a rekordkapcsolatot létrehozó mezők37 linkként kapcsolják össze az adott rekordokat. Ezek a rekordkapcsolatok az ID szám alapján (w almező) jönnek létre: ezt a köteléket a listákban is kell majd használnunk. Kérdés azonban, hogy adott OPAC-os keresésnél az olvasóra borítsuk-e a keresőkérdésének megfelelő' összes találatot, és az azokhoz kapcsolódókat

(„először átfogóan” : ha w almezők indexeltek); vagy csak külön kérésre (csak a t almezők indexeltek)... Illusztrációként nézzük meg a 2. sz. melléklet rekordjait: a folyóirat tartalomjegyzék adatbázis leírásában 73 csatoló található, a hozzá kapcsolódó egyik indexelt folyóirat rekorddal!
Tudományterületek szerinti összesí
tett listákEz idő szerint38 140 adatbázist, 274 weblapot, 151 folyóirat tartalomjegyzéket, 466 teljes szövegű folyóiratot, 69 ajánlott új könyvet jelölő almező található a DEENK OPAC-jában. Amint több könyvtá-
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3. ábra

Újdonságok listája a Könyvképcsarnokban

ros készíti a leírásokat, várhatóan nagy arányban nőni fog a listák hossza, aminek az áttekinthetőségén egy idő után a mostani hierarchikus bontás sem segít majd, illetve túl mély és egyben széles szerkezet születik. Másrészt a konkrét szakterület iránt érdeklődőknek külön-külön kell megnézniük az adatbázisok, folyóiratok és ajánlott weboldalak tematikus listáját. E két ok miatt célszerűnek látszik olyan program elkészítése, amely ETO szám alapú választott tudományterülethez gyűjti össze a rekordok közül a kiválogatott elektronikus információforrásokat.

Belső keresőJelenleg az indexelő szolgáltatásokkal kívülről is megtalálhatjuk a listákban található adatbázisokat, honlapokat stb. azok neve alapján, eljuthatunk hozzájuk az OPAC-ban való kereséssel. Szükség lenne a könyvtár honlapján is egy olyan keresőre, amely hét listában, vagy azok bármelyikében keres szerzőre (100, 110, 700, 710), címre (245, 505), tárgyszóra (600, 610, 650, 651); esetleg a tartalmi kivonat szövegében (520).
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Katalogizálás távmunkában39A weben található elektronikus dokumentumok katalogizálása nagyszerűen végezhető' távmunkában. (Piláf40 többek között a bibliográfiák, indexek, katalógusok készítése, az irodalomkutatás, a propagandaanyagok kialakítása, a referátumkészítés, a refe- rensz-szolgáltatások, a szöveg- és adatszerkesztés, a honlap készítés, a fordítások mellett a rekatalogi- zálást emeli ki, ami távmunkában intézhető'. A távmunkát akkor javasolja, ha kevés dokumentummozgatással jár és a munkafolyamat autonóm.) Mivel maga a dokumentum hálózaton keresztül érhető' el, ha a katalogizáló modul és a tárgyszó-rendszer is hozzáférhető', akkor elsősorban anyagi okokkal indokolható (internetelőfizetés, megfelelő számítástechnikai háttér), miért főmunkaidőben, s elsősorban felsőoktatási könyvtárakban katalogizálják ezt a dokumentumtípust.
Jegyzetek

1. NIELSEN: Web-design. B p .: Typotex, 2002. pp. 224-227.2. NIELSEN: i.m. p. 347.3. Manuálisan szerkesztett honlapok.4. Programok végeredményei. Ilyen programok készülhetnek például Perl, Java programozási nyelven.5. Kézenfekvő példa a dinamikus weboldalra bármely WebPAC találati listája.6. NIELSEN: i. m. p. 188.7. A mélyhivatkozás közvetlen hivatkozást jelent: nem a hivatkozott dokumentum kezdőlapjára, hanem a belsejében lévő részre. A mélyhivatkozás egyszerű html-link(pl. HREF="HTTP://W W W .LIB.UNIDEB.HU/NYITVA_NY l.PHP"A DE ENK N YITVA TARTÁSAA).8. Bánhegyi Zsolt http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/WA.EXE?A2 =ind02088cL=katalist&F=&S=&P=10599. A böngészés alatt általában az internetkatalógusokban és a portálokon való nézelődést értjük.

10. SEBESTYÉN György: Légy az információs társadalom polgára! Budapest: ELTE Eötvös K., 2002. p. 100.11. U N GVÁRY -  VAJDA: Könyvtári információkeresés. Budapest: Typotex, 2002. p. 109-115.12. GREEN a webkatalógusokat és a directorykat nevezi így.13. UN GVÁRY -  VAJDA: L  m. p. 113.14. UNGVÁRY: A tartalom szerinti információkeresés az Interneten. [On-line] In http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tar sad/konyvtar/forra s/ungvary/15. Az elterjedt osztályozási rendszereket vizsgálja a DERISE (Development of a European Service of Information on Research and Information): http://www.ub21u.se/derise/ra- dar/reports/D3.2.3 .16. KOCH T.: Az internetforrások tökéletesebb leírásához, szervezéséhez és kereséshez alkalmas osztályozási rendszerek használata. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 2000. 3. sz. p. 121-123.17. BUBL LINK (globális akadémiai szolgáltatás): http://link.bubl.ac.uk/ISC2Internet Public Library On-line Texts Collection: http://www.ipl.org/reading/books NetFirst (OCLC): http://www.oclc.org/oclc/netfirst18. GERHARD (German Harvest Automated Retrieval and Directory): http://www.gerhard.de19. ACM  Computing Classification System: http://ariadne.inf.fu-berlin.de:8111/cgi-bin/navigate.cgi National Library of Medicine: http://omni.ac.uk/browse Matematics Subject Classification: http://www.ams.org/mathweb.mi-methbyclass.html20. http://purl.oclc.org/scorpion21. KOCH: i. h.22. Finn Közművelődési Könyvtárak Osztályozási Rendszere: http://kirjastro.dci.fi/lindex.htmHolland Alaposztályozási Rendszer: http://www.konbib.nl/dutchess/nbc_main.html23. Az AltaVizsla katalógusában a Kultúra, társadalom kategória alkategóriái a család és a művészet egyaránt. A Tudomány kategória alkategóriája a természettudományok és az ezotéria.24. BERKE Barnabásné: Az elektronikus dokumentumok és könyvtári használatuk. [On-line] In. http://www.ki.oszk.hU/kf/2001/2/berke.html
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25. Könyvtárunkban Corvina integrált könyvtári rendszert használunk.26. DRÓTOS László 2001-ben vezetetett be bennünket a digitális szövegformátumok szabványrengetegébe (pl. RTF, HTML, SGML, XM L, PDF, TeX). A helyzet az óta sem változott, különösen az elektronikus könyvek terén, aminek a kölcsönbeadása ismételt (elsősorban anyagi) terheket ró a könyvtárakra.27. http://www.lib.unideb.hu28. Ezek vásárolt; illetve csere, ajándék vagy köteles példányok.29. KSZ/2 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2000. p. 10.30. Jelenleg az OPAC-ban 880 olyan rekord található, amiben URL van, s a szóban forgó rekord elektronikus folyóirat vagy tartalomjegyzék, adatbázis vagy weboldal. E nagyságrend miatt az ellenőrző program hetente egyszer küld figyelmeztetést a halott linkekről a könyvtárosoknak.31. Az a almező ismételhető.32. CSATÓ Edit -  KOLTAY Klára: Elektronikus dokumentumok: a legmunkaigényesebb dokumentumfajta. [On-line] In. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?sid=28fcaa 31 föd 1 d8feecaeae79d 1 e90682&id=725&issue_id=4333. CSATÓ -  KOLTAY: i. h.34. I.h.35. Ez a funkció az új könyvismertetések esetében a leghasznosabb olvasóink számára, hiszen így rögtön látható mely egységben van és müyen státusszal a szóban forgó könyv.36. A DEENK Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára (korábban KLTE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) zárt polcos, ami különösen indokolttá teszi az új könyvek többoldalú bemutatását.37. Például: 760-762-580: kapcsolódás a fősorozat rekordjához, 770-772: kapcsolódás a melléklet rekordjához, 776- 530: kapcsolódás további, más hordozón megjelent kiadáshoz, 780-785-580: kapcsolódás az előzmény rekordjához.38. 2003.01.22.39. Az eredeti elképzelésünk szerint egyes kollegák gyűjtenék, mások gyűjtenék és katalogizálnak, ismét mások csak katalogizálnák az elektronikus forrásokat. Sajnos a könyvtárosok gyors cserélődése miatt jelenleg ketten végzünk ilyen munkát is. Nemrég nyílt meg egy új könyvtári egységünk

(DEENK Társadalomtudományi Könyvtár), két éven belül várhatóan az Élettudományi Könyvtár is megnyitja kapuit: így nagy segítség lenne a távmunkában végzett katalogizálás.40. PILAR: Teleworking-kezdemények a német könyvtárakban. [On-line] In. http://tmt.omikk.bme.hU/show_news.h tml?sid=ee0d367aa8ba82723b987dbabb55161 e&id=881 &i ssue_id=45
1. sz. melléklet: Portálok

Általános portál:000 00424nas 2200289 i 4504001 bibKLT00326618005 20030124114127.0008 030124cl9969999enkmn p OuuuaOeng d040 SaHuDeKLEK080 $a0$al$a2$a3$a4$a5$a6$a7$a8$a9245 00$aBUBL LINK$h[elektronikus dokumentum]246 13$aBUBL Libraries of Networked Knowledge250 $a5:15256 $aOnline szolgáltatás260 $aGlasgow :$bBUBL Information Service,$cl996- 310 $aHavonta$b(1996-)500 $aLeírás a honlapról.505 $tCreative Arts -$tEngineerint and Technology -$tGeneral Reference -$tHealth Studies -StHumanities -$tLanguage, Literature and Culture -$tLife Sciences -$tMathematics and Computing -$tPhysical Sciences -$tSocial Sciences -$tFeatured subjects: Library and Information Science, Archheology, Music 520 SaTöbb mint 12000 válogatott Internetforrás akadémiai webkatalógusa. A Katalógus a Dewey-féle osztályozási rendszer alapján épül, illetve a Kongresszusi Könyvtár tárgyszavait használja.538 SaHozzáférés: World Wide Web.583 $xQbme650 4$aTudomány$xinformációs szolgáltatások 650 0$aScience$xInformation services.699 $al710 2 $aBUBL Information Service (Glasgow)856 41$uhttp://bubl.ca.uk/link/$3BUBL Link -  Catalogue of Selected Internet Resources
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949 $1IR999 $aDEBR$bIR
Tematikus portál:000 00424nas 2200289 i 4504001 bibKLT00326447005 20030123104032.0008 030123c20019999hu wn p OuuuaOmul d040 SaHuDeKLEK041 $amul080 $a34245 00 Sajogi Fórum$h[elektronikus dokumentum]:$belső magyar jogi portál 256 $aOnline szolgáltatás 260 $aPécs :$bJogászoknak Kft.,$c[2001-]310 $aHetente$b(2001-)500 SaLeírás a nyitóképernyőről.505 StSzaknévsor -StHírek -$tÜgyvédi oldalak -StPublikációk -$tKözérdekű -$tlnterjú -StÚtmutatók -$tFórum -$tLinkek -$tRendezvények -$tHírlevél 520 $aA jogi portál nevéhez híven különféle jogi természetű információt szolgáltat.538 $aHozzáférés: World Wide Web.546 SaAngol, magyar és német nyelven.583 $xQbme650 4$aJog$zMagyarország$xadatbázisok 650 0$aLaw$zHungary$xDatabases.699 $al710 2 Sajogászoknak Kft. (Pécs)856 41$uhttp://www.jogiforum.hu$3Jogi Fórum949 $1IR999 $aDEBR$bIR
2. sz. melléklet: Rekordok re
kordkapcsolatot létrehozó me
zőkkel
Folyóiratok tartalomjegyzéke:000 00896nas 2200217 i 4504001 bibKLT00325753 005 20030122160306.0008 970917cl9949999hu p OuuuaOhun d040 SaHuDeKLEK

080 a02(05)$a3(05)$a330(05)$a5(05)$a6(05)$80(05)$a9(05)245 00 $aFolyóiratok tartalomjegyzéke$h[elektronikus dokumentum]256 SaSzöveges adatbázis260 $a[Miskolc] :$b[Miskolci Egyetem. Könyvtár, Levéltár, Múzeum],$cl 994-500 $aCím a nyitóképernyőről.505 $tActa Linguistica Hungarica -StAlkalmazott matematikai lapok -StAlkalmazott nyelvtudomány -StÁllattenyésztés és takarmányozás -StBankszemle -  StÁllattenyésztés és takarmányozás -StBányászati és kohászati lapok : kőolaj és földgáz -StBányászati és kohászati lapok : kohászat -StBányászati és kohászati lapok : bányászat -StBudapesti negyed : lap a városról -StComitatus : önkormányzati szemle -StCukoripar -StEgészsügyi gazdasági szemle -StElektrotechnika -StÉlelmezésipar -StÉpítés -  építészettudomány -StÉpítésügyi szemle -$tA falu -StFalu, város, régió -StFizikai szemle -StFons: forráskutatás és történeti segédtudományok -StFöldrajzi értesítő -StFöldtani kutatás -StFöldtani közlöny -StGazdálkodás -StGazdaság és gazdálkodás -StGazdaság és jog -StGazdaság és statisztika -StGép -StGépgyártás -StGépgyártástechnológia -StHonismeret -StHumánpolitikai szemle -$tA hús -Stlpari szemle -Stlskolakultúra -Stjogtudományi közlöny -StKonzerújság -StKorall: társadalomtörténeti fo- lyóirat-StKülgazdaság -StKönyvtári figyelő -StKörnyezetvédelem -StKözgazdasági szemle -$t Levéltári közlemények -StLevéltári szemle -StMagyar energetika -StMagyar építőipar -StMagyar geofizika -StMagyar jog -StMagyar kémiai folyóirat, Kémiai közlemények -StMagyar kémikusok lapja -StMagyar könyvszemle -  StMagyar közigazgatás -StMagyar tudomány -StMinŐség és megbízhatóság -StMolnárok lapja -StMűanyag és gumi -StMűemlékvédelem -StMűszaki tervezés -StMűszaki-gazdasági információ -StMűszerügyi és méréstechnikai közlemények -StOlaj, szappan, kozmetika -StPro minoritate -StRegio : kisebbség, politika, társada-
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lom -$tSic itur ad astra -$tSütőiparosok, pékek -$tSzázadok -StTanulmányok Budapest múltjából -StTejgazdaság -$tTermészet világa -$tTermészetbúvár -$tTudományos és műszaki tájékoztatás -$tTurul -$tÜj pedagógiai szemle 520 $a73 magyar folyóirat tartalomjegyzék adatbázisa1994-től, melyet 8 könyvtár épít.538 SaHozzáférés: World Wide Web.583 $xQbme650 4 SaBányamérnöki tudományok$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aCukor$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázi sok650 4 $aEnergia$xgazdasági szempontok$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok 650 4 $aÉpítőipar$zMagyarország$xfolyóiratok$x in-dexek$xadatbázisok650 4 $aGeofizika$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aKémia$xadatbázisok650 4 $aKönyvtártudomány$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aKözgazdaságtan$xfolyóiratok$xindexek$xadatb ázisok650 4 $aLevéltári források$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aMarketing$xfolyóiratok$xindexek$xadat bázisok650 4 $aMatematika$xadatbázisok650 4 $aMenedzsment$xadatbázisok650 4 $aMinőségbiztosítás$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aMűanyagok$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aMűemlékek$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 SaMűszaki tudományok$xadatbázisok650 4 $aNyelvészet$xfolyóiratok$xindexek$xadat bázisok650 4 $aTejgazdálkodás$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aTermészetvédelem$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aTörténet$xadatbázisok

4 $aTudomány$xfolyóiratok$xindexek$xadat bázisok0 $aMining engineering$xPeriodicals$xIndex es$xDatabases.0 $aSugar$xPeriodicals$xIndexes$xDatabase s.0 $aEnergy$xEconomic aspects$xPeriodicals $xIndexes$xDatabases.0 SaConstruction industry$zHungary$xPerio dicals$xIndexes$xDatabases.0 $aGeophysics$xPeriodicals$xIndexes$xDat abases.0 $aChemistry$xPeriodicals$xIndexes$xData bases.0 SaLibrary science$xPeriodicals$xIndexes $xDatabases.0 $aEconomics$xPeriodicals$xIndexes$xDat abases.0 $aArchival resources$xPeriodicals$xIndexe s$xDatabases.0 $aMarketing$xPeriodicals$xIndexes$xData bases.0 $aMathematics$xPeriodicals$xíndexes$xD atabases.0 $aManagement$xPeriodicals$xIndexes$xD atabeses.0 $aQuality assurance$xPeriodicals$xIndexes$ xDatabases.0 $aPlastics$xPeriodicals$xIndexes$xDataba ses.0 $aMonuments$xPeriodicals$xIndexes$xDa tabases.0 $aEngineering$xPeriodicals$xIndexes$xDa tabases.0 $aLinguistics$xPeriodicals$xIndexes$xDat abases.0 $aDairying$xPeriodicals$xIndexes$xDatab ases.
0 $aNature conservation$xPeriodicals$xInde xes$xDatabases.0 $aHistory$xPeriodicals$xIndexes$xDataba ses.0 $aScience$xPeriodicals$xIndexes$xDataba ses.4 $aBudapest$xtörténet$xfolyóiratok$xindex e k$xadatbázisok0 SaBudapest (Hungary)$xHistory$xPeriodi cals$x!ndexes$xDatabases.
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Romániában évente 40-50%-kal növekszik a számítógép-kereskedelem forgalma, de a románoknál 
még így is hatszor kevesebbet költenek információtechnikai (IT ) eszközökre, mint nálunk.

A romániai személyi számítógép-piac gyors növekedését és forgalmának fejlődését befolyásolja 
a lízing-rendszer és a fogyasztási hitelek meghonosodása, valamint a nevelési célú számítógép- 

vásárlásra költött összegeknek az adóalapból történő levonásának bevezetése. A román szoftver
ipari és szolgáltatási szövetség (A N IS) vezetőinek várakozása szerint 2004-ben Romániában 
35 euróra emelkedik az egy főre jutó IT-kiadások összege, miközben Magyarországon ez az 

összeg 210 euróra, az Európai Unió tagállamaiban pedig 500 euróra rúg.

(M IT  hírlevél. 2004. febr. 18.)
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