
Azokat a böngészõbe integrálható alkal-
mazásokat mutatjuk be, amelyek hasznos
segítõi, kiegészítõi a könyvtáros munká-
jának, legfõképpen a tájékoztató munká-
ban alkalmazhatók sikerrel. Egyes plugi-
nok más területen is segíthetik a minden-
napi munkát.

Kiemelten a Firefox kiterjesztésekkel
foglalkozunk, és példákon keresztül mu-
tatjuk be az alkalmazás módozatait. Ezen
böngészõ használatának oka, hogy kör-
nyezetünkben legfõképpen ezt a böngé-
szõt használják a könyvtárosok. Termé-
szetesen a kiegészítõk között lesznek
olyanok is, amelyek más böngészõbe is
beintegrálhatók.

Három plugint mutatunk be a továb-
biakban: iGlue, Quick Translator, Zotero.

iGlue

Magyar informatikai cég terméke, az
Iglue Inc. fejleszti. Elnyerte többek kö-
zött a Geeknrolla (London) díjat is. Sze-
mantikus webes eszköz, mely adott

weboldalon felismeri az adatbázisában
szereplõ szavakat. Adott kifejezésrõl egy
kattintással rengeteg információ elérhe-
tõ: képek, videók, weboldalak, földrajzi
helyek, személyek esetében speciális in-
formációk, például magasság, családi ál-
lapot, munkahely, szemszín, hajszín, is-
kolai végzettség stb. Az adatbázis több-
nyelvû, a benne található rekordok írás-
változatait is tartalmazza, akár különbö-
zõ írásrendszerekben is. 

Minden, napjainkban használt böngé-
szõbe telepíthetõ.

Elérhetõ a következõ címrõl:
http://iglue.com/

Quick Translator

Egyszerûen kezelhetõ, felhasználóbarát
beépülõ modul. A weboldalon kijelölt
szöveget képes a megadott nyelvre lefor-
dítani, egyetlen kattintással. Beépített
nyelvfelismerõt tartalmaz, több mint öt-
ven nyelv fordítására képes eszköz. A ki-
jelölt szövegen kívül képes egy tetszõle-
gesen megadott szövegrész fordítására is,
külön ablak megnyitásával, mely két kat-
tintással elérhetõ. A kész szöveget lehe-
tõségünk van vágólapra másolni. 

Csak Firefox-ba telepíthetõ 12.x ver-
zióig.
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Böngészõbe integrálható pluginok a gyors és hatékony keresés érdekében



Elérhetõ a következõ címrõl:
https://groups.google.com/group/quick-
translator/browse_thread/thread/a03e58b
d9ea45775

Zotero

Ingyenes bibliográfiakezelõ és -készítõ
modul. Fontos tulajdonsága, hogy auto-
matikusan felismeri a különbözõ honla-
pokon lévõ tartalmakat, például könyvet,
metaadatokat, linkeket stb. Bizonyos ese-
tekben találati listák mentésére is alkal-
mas. Ekkor ki lehet választani, hogy a ta-
lálati lista mely elemeit szeretném men-
teni. Ezek a funkciók sok könyvtári kata-
lógusban mûködnek (pl. HunTéka, Bo-
dza típusú katalógusok), többek között a
MATARKA-ban, EHM-ben (EPA +
HUMANUS + MATARKA), valamint a
Google Scholar találatait is tudjuk men-
teni. A rendszer képes exportra, importra
a legkülönbözõbb kiterjesztésekben, töb-
bek között BibTex, TEI, RIS formátu-
mokban is. Ez utóbbi alkalmas az
MTMT-be való betöltésre is. 

Firefox-ba telepíthetõ, a Google
Chrome-ban és a Safariban csak az
online felület összekapcsolására és az
online felületre történõ mentésre alkal-
mas. Elérhetõ a következõ címrõl:
http://www.zotero.org ■
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Digitalizálás Szabadkán

2012. június 20-án a szabadkai Városi
Könyvtár egy csodamasinával bõvült:
a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet
rendelkezésünkre bocsátotta 
új szkennerét. A berendezés megvásár-
lását a Magyar Nemzeti Tanács tette 
lehetõvé. Az elkövetkezendõ években 
a könyvtár magyar nyelvû helyismereti
állományát digitalizáljuk a kezdetektõl
1945-ig: újságokat, könyveket.

Elsõdleges számításaink szerint 
kb. 200 ezer oldalnyi anyag vár a 
megõrzésre és a közzétételre. A munkát
a könyvtár informatikusa és egy 
könyvtáros végzi.

Hicsik Dóra


