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Elektronikus
könyvtárunkról

Jó látni, hogy könyvtári portáljainkon milyen nagy
számban találhatók az elektronikus könyvtárakra
mutató linkek, illetve hogy ezek milyen változa-
tos témájú oldalakat rejtenek. Nagyon örvende-
tes, hogy a nagy gyûjtemények – mint a Neu-
mann-ház és a Magyar Elektronikus Könyvtár
(MEK) –  mellett a kisebb, helytörténeti könyv-
tárak is ország-világ elé tárják kincseiket.

A Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereske-

delmi Fõiskolai Karának Könyvtára is épít már
egy ideje egy elektronikus könyvtárat, amely az
alábbi címen érhetõ el: http://tlwww.kkf.hu/ktweb/
index.html. Hogy miben tér el a többi e-könyv-
tártól? Leginkább a tartalmában. Feldolgozza –
többek között – az EU Working Papers címû
kari kiadvány megjelent számait. Ez a folyóirat
1998 óta jelenik meg évente négyszer, és az ak-
kor még Külkereskedelmi Fõiskola nevet viselõ
intézmény szakmai kiadványaként kezdte meg
mûködését. Cikkei kezdetben fõként Magyaror-
szág európai uniós csatlakozásának kérdéseit tár-
gyalták, de a késõbbiekben már nem szûkítették
le ennyire a folyóirat tartalmát. Nemcsak fõisko-
lánk oktatóinak, de hallgatóinak és kül-
sõ szakembereknek az írásai is olvas-
hatók benne. Mivel ez a kiadvány kis
példányszámban jelenik meg, ugyanak-
kor tudományos szempontból értékes,
nagy jelentõsége van elektronikus fel-
dolgozásának.

Oktatóink publikációinak egy része
szintén elérhetõ teljes szöveggel, ezál-
tal mind elektronikusan, mind papíron
hozzáférhetõk.

Ezen két dokumentumhalmaz számos
tantárgyhoz kötelezõ irodalmakat tartal-
maz, így a könyvtár mentesül a nagy
példányszámú beszerzés terhe alól.

Nagy népszerûségnek örvend szol-
gáltatásaink között a világhálóra felhe-
lyezett szakdolgozatok teljes szövegének

rendelkezésre bocsátása. A 2003 janu-

árja óta megírt szakdolgozatok egy részét jelenti
ez, amely állomány folyamatosan bõvül. A doku-
mentumok szerzõjük írásos engedélyével kerül-
tek – a papír változaton kívül – könyvtárunk ál-
lományába. PDF formátumban tároljuk õket, akár-
csak a fent említett cikkeket. Védésük ideje sze-
rint csoportosítottuk õket, de egyidejûleg fel van-
nak tárva integrált rendszerünk, a TextLib kataló-
gusában is. Ezzel biztosítottuk azt, hogy ha vala-
ki nem is tud e-könyvtári szolgáltatásunkról, a
címleíráshoz és a teljes szöveghez hozzáférhes-
sen. Az állomány nagysága 2005 májusában el-
érte a háromszáz darabot. A méreteket érzékelte-
ti, hogy ekkor még nem végeztünk a 2004. júni-
usi államvizsgán megvédett dolgozatok feldolgo-
zásával.

Folyamatos fejlesztés és bõvítés alatt áll egy
olyan szolgáltatás, amely a hallgatók többéves
munkásságát reprezentálja. Az Európai Unióról
szakirány keretében tanulók félévenként össze-
foglalják egy-egy adott témacsoport cikkeit és
könyveit, és ezeket néhány mondatban annotál-
ják. Ebbõl egy komoly bibliográfia alakul ki,
amely bárki érdeklõdõ rendelkezésére áll. Az
összeállítások többsége az 1990-es évek közepé-
tõl 2004 áprilisáig megjelent mûveket tartalmaz-
za. Ízelítõ a bibliográfiákból: Nemzeti kisebbsé-
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gek az EU-ban és Magyarországon, kisebbség-
politika, Kül- és biztonságpolitikai együttmûkö-
dés az EU-val, Állatvédelem az EU-ban és Ma-
gyarországon.

E-könyvtárunkban a szépirodalomnak is jutott
hely. A Tájkép.kkf.hu címû kiadvány a fõiskola
hallgatóinak verseit rejti, amelyek igazi gyöngy-
szemek a sok tudományos munka között.

Elektronikus könyvtárunkon belül szeretnénk
kibõvíteni azon szolgáltatásunkat, hogy a könyv-
tár gyûjtõkörébe tartozó, interneten megtalálható
elektronikus dokumentumokat megkeressük, letölt-

jük saját szerverünkre, és innen szolgáltatjuk,
mindezt ingyenesen biztosítva mind a dokumen-
tum elõállítójának, mind a felhasználójának. Ez a
lehetõség fõként a tájékoztató könyvtáros
referenszmunkáját segíti, hiszen nem kell az
interneten keresgélnie, ha egy meghatározott té-
mához keres e-dokumentumokat, csak az OPAC-
ot kell használnia. Egyben a cégeknek-intézmé-
nyeknek is biztosítja az ingyenes reklámot. Ám
mivel a letöltéshez szerzõdés megkötésére van
szükség, a tapasztalat azt mutatja, hogy a még
érdeklõdõ intézmények is visszalépnek. A Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Amerikai
Nagykövetség Információs Központja az a két
intézmény, amely évek óta rendelkezésünkre
bocsátja kiadványait. Úgy érezzük, ez a szolgál-
tatás hasznos (és fõként ingyenes) mindkét fél-
nek, jó reklámot kínál, a szervezetek mégsem

használják ki. Szerzõdésünk a MEK szerzõdése
alapján készült, és a módszer is a MEK gyakor-
latát követné, mégis eredménytelennek bizonyul.

Elektronikus könyvtári szolgáltatásunk legna-
gyobb erõsségének azt érezzük, hogy az anyaga
nem különül el a hagyományos könyvtári doku-
mentumok elérhetõségétõl. Kezdettõl fogva arra
törekedtünk, hogy olvasóink a lehetõ leghama-
rabb jussanak a kért cikkhez, könyvhöz, tanul-
mányhoz. Ezt az „elvárásunkat” teljesítettük az-
zal, hogy elektronikus dokumentumaink bibliog-
ráfiai leírása megtalálható a TextLibben, és köz-
vetlenül el lehet érni a szöveget, nem szükséges
külön ablakokat nyitni. Aktív ablak hívja fel a
figyelmet arra, hogy az adott tétel elérhetõ az
interneten is. Az „Interneten: e-könyvtár-kkf” link-
re kattintva, Adobe Acrobat Reader használatá-
val olvashatjuk a kiválasztott dokumentumot. Nem
gyõzzük hangsúlyozni, hogy a dolgozatokat a
szerzõi és egyéb jogok tiszteletben tartásával, a
megfelelõ hivatkozások igénybevételével lehet
használni.

Örülnénk, ha minél többen fedeznék fel elekt-
ronikus könyvtárunkat. Reméljük, ez a kis bemu-
tató kedvet csinált a könyvtárosoknak egy saját
elektronikus könyvtár elkészítéséhez és fenntar-
tásához is. Csak biztatni tudunk mindenkit, mert
viszonylag kis ráfordítással rengeteg értékes tarta-
lom kerülhet az olvasók és az internethasználók elé.

Lõrincz Andrea


