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1. "Az erdélyi magyar felsõoktatás Faragó József, Incze MU<lós, Ka1Dna Szabó István, Bolyai 1996 nincs
évszázadai" kIál1ftás és konferencia Egyetem Barátainak Egyesülete, Bolyai Egyetemért

A Iap ftvány
2. "Cantio nocturna peregrini" ; Makkai Ádám, Goe1he, Johann Wolfgang von 1996 nincs

hétnyelvü rejtvény., '
3. "Erdélyért" Koréh Endre, Bálint István János 2000 nincs
4. A Bámijáni buddha szobor ~ nincs
5. A duda, a furulya és a kanásztOlök Agócs, Gergely. 2001 nincs

[1'5] 6-10 ll-15 16-2021-2526-3031-35 36-40 41-45 46-50 51-55 ~60 61.65 66-70 71-75 76,80 81.85 86,90 91.95 96-100 101-
105 106'110 111.115 116-120 121-125 126.130 131.135 136'140 141-145 146-150 151'155 156-160 161'165 166-170 171-175 176. ;:J
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Használati feltételek .idõszaki kiadványok
.vizuális dokumentumok

A KisTéka olyan könyvtárak számára készült, .zenei és hangzó dokumentumok
ahol a könyvtári rendszert személyi számítógé- .elektronikus dokumentumok
pen (PC-n) üzemeltetik, s ennek processzora .kartográfiai dokumentumok.
legalább Pentium, operációs rendszere Windows
NT, Windows 95 vagy azok újabb verziói. Az állomány fogalma a hagyományos felfo-

Az operációs rendszeren a MySQL relációs gáshoz képest kiszélesedik: nem csupán a könyv-
adatbázis-kezelõ mûködik. tár polcain tárolt dokumentumokat értjük alatta,

A katalogizálói és kölcsönzõi felület, illetve hanem az inter- vagy intraneten elérhetõ bármi-
az OPAC (olvasói katalógus) MS Internet lyen elektronikus dokumentumot is.
Explorer webböngészõvel érhetõ el bármilyen
géprõl, amelyre az Internet Explorernek legalább A katalógus adatszerkezete
az 5-ös verzióját telepítették, és amelyen Java-
script elérhetõ. Az adatszerkezet kialakításán ál a program

Az adatbázist szolgáltató gépen webszer- készítõi az érvényben lévõ bibliográfiai és MARC
vernek kell futnia. A KisTéka forgalmazói az szabványokat vették figyelembe. A MARC for-
liS, vagy az Apache webszerver használatát ma nagyon leegyszerûsített változata adja a
javasolják. KisTéka rekordszerkezetét.

Katalógus modul A bibliográfiai rekord tartalmazza a dokumen-
tum bibliográfiai leírását. Az adatmezõk alapér-

A könyvtár állományában lévõ hagyományos telmezés szerint ismételhetõk és nem kötelezõ-
és nem hagyományos dokumentumok egyaránt ek. Nem lehet azonban szabadon kitölteni a
feltárhatók vele. A kezelt dokumentum típusok: besorolási rekorddal támogatott mezõket. A ka-

.könyvek talogizálásnállehetõség van ún. értéklista hasz-
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, If nálatára. Ez elõre rögzített, kiválasztható adato- ben ezek bõvíthetõek, céljuk, hogy a következe-

I kat tartalmaz. Ilyenek: nyelvi kód, országkód, tes adatbevitelt segítsék. Különösen fontos ez a
osztályozás, szerzõ, megjelenési hely, kiadó, besorolási adatok esetében.
sorozatcím, tárgyszó. Természetesen munka köz- A háromképemyõs beviteli ûrlap áttekinhetõ:i
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A hannadik képernyõn a példányatok rögzíthetõk:
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Lejár1;ktilcsönz$sek

Leltár.Jap

asók listája

Teljes dokumen~mcímlista

Mire vágyik egy kis könyvtári 2, A kölcsönzõk és a kölcsönzések precíz nyil-
könyvtáros? vántartására, a lejáratok automatikus figyelésére, A

Kistéka ebben jó segítséget ad.
1. Mindenekelõtt arra, hogy a lehetõ leggyor- 30 Különféle, a fenntartóknak készítendõ kimu-

sabban, a legkevesebb munkával építhesse könyv- tatások összeállításában segítségre. Itt egy kissé
tára katalógus áto Ehhez az kell, hogy központi szol- megtorpan a program sokszínûsége, de mert
gáltatásokból vehessen át elõre elkészített, szabvá- "kisöccs", várható, hogy átörökli anagykönyvtári
nyos bibliográfiai leírásokat. Ezt a lehetõséget a rendszer szolgáltatásait. Erre az interneten elérhetõ
Kistéka precízen kínálja a HUNMARC-, illetve demoverzióban találunk is ígérvényt. Mindezek
Kistéka-importon keresztül, és persze az exportot, alapján minden bizonnyal a felhasználók is igennel
vagyis az adatátadást a saját feldolgozásból. válaszolnak a címbéli kérdésre. (Fejõs László)
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