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Hatékony információ-
keresés 

Az Ünnepi Könyvhét nyíregyházi rendezvényei között évek óta 
szerepel egy olyan program, melyben könyvtáros szerzők mun-
káit mutatják be. Ilyen eseményre invitálta a leendő olvasókat 
idén is a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, hogy bemutassa 
a nyíregyházi főiskola fiatal tanára, Tóth Erzsébet nemrégiben 
megjelent könyvét. 
Napjainkat el sem tudjuk már képzelni internetes keresések nélkül, 
miközben „…a keresést indítók többsége, egyes források szerint 
háromnegyede (!) valamilyen okból nem jut el a számára szük-
séges információig” – olvashatjuk a mű előszavában Pálvölgyi 
Mihály megjegyzését. 
Jogos igényünk tehát, hogy felhasználóként hozzájussunk a re-
leváns információhoz. Mennyire releváns az az információ, amit 
a keresők kínálnak – ez az, aminek tanulmányozásával a szerző 
foglalkozott. A mű megszületésének egyik motiválója volt az is, 
hogy a zömében angol nyelvű szakirodalmat megismertetesse a 
felsőfokú informatikus könyvtáros képzés hallgatóival. Mivel Tóth 
Erzsébet angol nyelvtanári diplomával is rendelkezik, így jó ke-
zekbe kerültek a  neves szerzők (pl. Bar-Ilan, Harter, Oppenheim, 
etc.) témába vágó, alapvető cikkei.  
A könyv logikusan felépített hat fejezetet tartalmaz. Rövid beve-
zetés után felvezeti az internetes keresők tárgykör összefüggéseit, 
érintve a globalizáció hatását az internetes információkeresésre, 
a problémakör fogalmi hálóját és a kapcsolódó kutatási területe-
ket. A gondolatmenetet tovább fűzve megismerteti az olvasót az 
internetes keresők működésével, a keresőszolgáltatások előretö-
résével, a weboldalak begyűjtésével és indexelésével. Kitér a ta-
lálatok sorrendjére és rangsorolására, a Google kereső PageRank 
algoritmus használatára, a felmerülő problémákra és a különbö-
ző megoldási kísérletekre. Ezeket követően a szerző a negyedik 
fejezetben az internetes keresők értékelési tényezőit bontja ki: 
a mérésre irányuló szabvány, a statisztikai módszerek alkalma-
zása, az elemzés problémái és a keresőszolgáltatásokon végzett 
statisztikai vizsgálatok, valamint a SERVQUAL minőségbiztosí-
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tási modell használata a keresők értékeléséhez 
c. alfejezetekben. Az elméleti megfontolásokat 
gyakorlati résszel kiegészítve az ötödik fejezet-
ben   a magyar keresőszolgáltatások keresési ha-
tékonyságát elemzi. Így került sor az Altavizsla, 
a Heuréka, a az Origo-Vizsla, a Kurzor és a 
Góliát keresési hatékonyságának vizsgálatára, 
a teljesség és pontosság megállapítására a ki-
választott keresőkulcsok alapján. Összesen öt 
témakört vizsgált 2006 januárja és júniusa kö-
zött. Az eredményeket diagramok segítségével 
mutatja be. 2008 őszén kontrolltesztet végzett, 
ami indokolt is volt, hiszen addigra az egyik ha-
zai kereső megszűnt, ezért annak utódját vonta 
be vizsgálatába.
   Az empirikus kutatás eredményeit a 6. feje-
zetben összegzi a szerző. Felhívja figyelmünket 
arra is, hogy további tanulmányokat kell még 
folytatnunk ahhoz, hogy megalapozott követ-
keztetéseket hozzunk a magyar nyelvű keresők 
hatékonyságával kapcsolatban. Az elkövetkező 

vizsgálatok elősegíthetik a hazai fejlesztések 
eredményességét a minőségi információk el-
érésében. Mivel a kötetben a hazai informatikus 
könyvtáros képzésben oktatott egyik fontos té-
makörről kaptunk új szempontú összefoglalást, 
a mű megismerését jó szívvel ajánljuk az oktató 
kollégák, a hallgatók és minden informatika iránt 
érdeklődő olvasó figyelmébe.

Szerafinné Szabolcsi Ágnes
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A kötet személyesen és utánvéttel beszerezhető 
a Sziget Egyetemi Könyvesboltban (4032 Deb-
recen, Egyetem tér 1. tel./fax: +36 52 316 428, 
ill. megrendelhető: szigetkonyv@t-online.hu), 
valamint a Líra Könyváruházban (4025 Debre-
cen, Piac u. 57. tel.: +36 52 322 237, ill. meg-
rendelhető: debrecen@lira.hu).

Elindult a Habsburg Monarchia napilapjainak digitalizálása

A Habsburg Monarchia egykori országainak történeti értékû hírlapjainak a digitalizálásával 
bõvül az Osztrák Nemzeti Könyvtár „digitális olvasótermének” kínálata.

A könyvtár állománya számos napilapot õriz az egykori monarchia dél- és kelet-európai 
térségébõl, melyek érdekes bepillantást engednek ezeknek a régióknak és kulturális 

központjaiknak a mindennapjaiba. A Pester Lloyd és a Prager Tagblatt néhány évfolyama  
már most is lekérdezhetõ az ANNO (AustriaN Newspapers Online), a történeti értékû  

hírlapok és folyóiratok honlapján keresztül (http://anno.onb.ac.at/).
Némelyik hírlap olyan rossz állapotban van, hogy az eredeti példányok csak elvétve állhatnak  
a használók rendelkezésére, ezért is nagyszabású ez a digitalizálási program, melynek során 

közel 400 000 oldal kerül az elektronikus hírlaptárba. Ezek az egyedülálló és gazdag források 
néhány hónapon belül a legszélesebb olvasóközönség számára is elérhetõk lesznek szerte  

a világon. A digitális olvasóterem állománya 2010. májusában már elérte az 5 millió oldalt!

(Az ÖNB Newsletter 2010. 1 száma alapján)
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Ingyenes szoftverek bemutatása K2 kísérleti műhely összejövetelén

A K2 kutatócsoport õszi szakmai napján a könyvtári munkafolyamatokat támogató ingyenes 
szoftvereket, a DSpace-t, a Koha-t és a Zoterot ismertetik a Könyvtári Intézet rendezvényén,  

és az ingyenes eszközökkel való internetes keresés trükkjeit is bemutatja egy elõadás. 

(Katalist, 2010. szept. 15. Tóth Máté tájékoztatásából)


