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Mit nyújt a könyvtáraknak a Könyvkeresõ?
A Magyarországon elsõként, elektronikus könyv-kiskereskedelem céljából létrejött Könyvkeresõ múltja 1992-

ig nyúlik vissza, amikor a Typotex Elektronikus Könyvkiadó megkezdte az adatbázis építését. Az eredeti cél �
több kiadó és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének biztatására � a magyar Books in Print
létrehozása volt. A Könyvkeresõ adatbázist kezdetben közhasznú jelleggel, finanszírozását tekintve pedig java-
részt pályázati forrásokból tartotta fenn tulajdonosa.

1998-ban láthatóvá vált, hogy a Könyvkeresõ adatbázis fennmaradását és további fejlesztését csak piacképes
szolgáltatások és az eladást segítõ üzletpolitika révén tudják biztosítani. Az MTA SZTAKI kifejlesztette az azóta
is mûködõ, internetes könyvvásárlást lehetõvé tevõ rendelési modult, majd a gazdasági háttér megteremtéséhez
1999 decemberében a létrehozók és fejlesztõk megalakították a Könyvkeresõ Kft.-t.

A cég jelenlegi tulajdonosa az ITCo Pro Rt. és az Euroweb Rt.,  mely cégek részt vesznek az alkalmazások
folyamatos továbbfejlesztésében, új megoldások kialakításában.

TÁJÉKOZÓDÁS A KÖNYVTERMÉSBEN. A cég legértékesebb terméke a három nyelven (magyar, angol,
német) üzemeltetett, rugalmas és sok szempontú visszakeresést biztosító, heti frissítéssel karbantartott Könyv-
keresõ adatbázis, mely ma 75 ezer könyv és csaknem hatezer kiadó, kereskedõ, szakbolt adatait tartalmazza,
1992 óta teljességgel. Az adatbázis teljességét tekintve egyedülálló Magyarországon, mivel a kereskedelmi célú
hasonló könyvadatbázisok csak évekkel késõbb indultak, és tartalmuk egy kiadó vagy kereskedõ termékeire,
készletére szorítkozik.

KÖNYVTÁROST SEGÍTÕ FELDOLGOZÁS.
A könyvrõl minden�
A folyamatos karbantartás (heti frissítés) eredményeként a bibliográfiai adatokon túl az internetes kereskede-

lem folytatásához szükséges piaci adatok (ár, elérhetõség) is rendelkezésre állnak. Frissítéskor a könyvek bib-
liográfiai adatai (szerzõ, cím kiadó, megjelenés éve, ISBN stb.) mellett egyre inkább bekerül az adatbázisba a
könyvek mélyebb megismerését lehetõvé tevõ szinopszis és a borító képe.

Legújabb fejlesztésként a könyvrõl más weboldalakon megjelent kritikák, a szerzõvel készült interjúk is elér-
hetõk, ugrópont segítségével.

És még annál is több�
Most készítjük elõ annak lehetõségét, hogy egy adott szakkönyv találati oldaláról a Prospero Kft. ajánlati

oldalára ugorhasson a keresõ, ahol idegen nyelvû könyvlistát is talál.
A Könyvkeresõ jelenleg az egyetlen olyan virtuális könyváruház, amely a használói számára a könyv adata-

inak elérésekor lehetõséget teremt egyes könyvkiadók adatainak, internetes oldalának azonnali elérésére is.
A könyvekrõl nyújtott információkon túl lehetõséget teremt arra, hogy használói tájékozódjanak az adott

szerzõnek, kiadónak vagy témakörnek az adott idõszakban megjelent valamennyi könyvérõl is. Az oldal fejlesztõi
törekszenek arra, hogy más hasznos, színvonalas weboldalakhoz irányítsák az érdeklõdõt. Tájékozódás céljából
elérhetõ a frankfurti könyvvásárra készült, idegen nyelvre lefordított magyar irodalmi alkotásokat tartalmazó adatbázis
is. A Könyvkeresõ oldalán egy ugrópont lehetõséget teremt a magyar könyvtárak adatbázisának elérésére is.

SOK SZEMPONTÚ VISSZAKERESHETÕSÉG. Az adatbázis feldolgozását és használatát tekintve inkább a
könyvtárakban használatos feldolgozáshoz és visszakereséshez közelít. A könyv bibliográfiai adatain kívül lehe-
tõség van szabad tárgyszavas keresésre (a mû címébõl és a szinopszisból). A találatok pontosságát a * jel
használatával jelentõsen növelni lehet. Mód van adott témakörök szerinti keresésre is. Jelenleg huszonkét fõ
témacsoportban, azon belül közel száz alcsoportban kereshet az érdeklõdõ. Itt a keresõkérdések kombinálása
segíti a jó megközelítést. A témakörök bõvítése és frissítése sajnos nem tart lépést a tudomány, a technika, a
mûvészetek és általában az élet fejlõdésével. Anyagi támogatás hiányában egyelõre csak terv a témakörök és
a besorolások átalakítása, fejlesztése.

A könyvtáros számára elõnyös, hogy feladatának és céljának megfelelõen dönthet, hogy a teljes adatbázisban
akar-e tájékozódni, vagy keresését a kereskedelmi forgalomban, az �áruházban� lévõ könyvekre korlátozza,
esetleg kizárólag az újdonságok érdeklik.

ÚJDONSÁGOK. A könyvtárosok számára külön �ajándék�, hogy a tervszerû állománygyarapítás támogatásá-
hoz lehetõség van az adatbázisba az elmúlt idõszakban (általában két hétben) bekerült könyvadatok megisme-
résére. A heti frissítés eredménye minden kedden reggel tekinthetõ meg. A könyvpiaci termés függvényében
kétszáz-kétszázötven új könyv adatai ismerhetõk meg hetente.

Valamennyi bibliográfiai adat és a témakör alapján tájékozódva is lehetõség van arra, hogy csak az újdon-
ságok között keressünk.
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A Könyvkeresõ adatbázisát minõsíti, hogy a Népszabadság Könyv melléklete igényt tart a havi újdonságok
listájára, munkatársai abból dolgoznak.

KÖNYVSZAKMAI PROGRAMOK. A Könyvkeresõ oldalán lehetõség van arra, hogy az érdeklõdõ tájékozód-
hasson a könyvesboltok programjairól, elsõsorban a Libri, valamint a Líra és Lant bolthálózata és az Írók Boltja
szervezésében zajló könyvbemutatókról, író-olvasó találkozókról, dedikálásokról.

A programajánló oldalon az internet segítségével mind a hazai, mind a határon túli könyvszeretõ közönség
informálódhat Magyarország gazdag kulturális életének azon eseményeirõl, melyek jelenleg nem kapnak megfe-
lelõ publicitást.

A Könyvkeresõ szívesen veszi a könyvtárosok tájékoztatását hasonló könyvszakmai, irodalmi rendezvények-
rõl. Az info@konyvkereso.hu levélcímre eljuttatott programok felkerülnek a programajánló oldalon keresztül az
internetre.

KÖNYVKERESKEDELEM. A Könyvkeresõ látogatóinak száma havonta eléri a huszonötezret. A vásárlók a
megtalált könyvcímre klikkelve bõvebb tájékoztatást kapnak a könyvrõl, majd megrendelhetik azt.

A beérkezõ megrendelés alapján a virtuális könyváruház munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a
teljes hazai könyvkínálatból a könyv kereskedelmi forrását felkutatva, valamelyik kereskedõtõl vagy a kiadótól,
szerzõtõl beszerezzék és postai úton a vásárló rendelkezésére bocsássák a megrendelt  könyvet. A külföldrõl
egyre nagyobb számban érkezõ megrendeléseket is igyekeznek teljesíteni.

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS. Tervszerû állománygyarapítás�
Az interneten elérhetõ adatbázis használatával érkezõ megrendeléseket kettõ-tizenöt nap alatt teljesítjük. A

beszerzéshez és kiküldéshez szükséges idõ a könyv piaci helyzetétõl függ: kurrens vagy �lappangó�, elfogyott,
sok utánjárást igényló könyvrõl van-e szó. A könyv postai szállítással és könyvtárak esetében átutalásos fizetés-
sel jut el a megrendelõhöz

És nem tervezett, váratlan megrendelés� Elveszett mûvek pótlása. Sürgõs!!!
A versenytársakkal szemben a Könyvkeresõ évekre visszamenõen vállalja egyedi darabok megkeresését,

beszerzését. Saját raktárkészlet hiányában a hazai könyvkereskedelem teljes kínálatából vállalunk beszerzést,
ami a megrendelõnek elõny, a Könyvkeresõnek idõ- és munkaigényes.

Néhány budapesti könyvtár esetében, egyedi partneri megállapodás alapján arra is mód van, hogy a sürgõs
megrendelést aznap teljesítsük, azonnal, gépkocsival a könyvtárba szállítva. A nagyobb összegû és mennyiségû
megrndeléseket szintén gépkocsival, költségmentesen szállítjuk a könyvtárba.

PÁLYÁZATON NYERT TÁMOGATÁS. Állománygyarapítási, könyvbeszerzési támogatásokhoz készítendõ
pályázat mellékleteként a számítógép elõtt ülve rövid idõ alatt összeállítható a kívánt keretösszegû könyvlista a
Könyvkeresõ áruházának kínálatából. A kész könyvlista kinyomtatható, segédanyagként felhasználható, anélkül,
hogy a virtuális áruházba elküldenék a megrendelést.

A megnyert pályázati támogatás felhasználásakor a Könyvkeresõ a könyvtárral egyeztetett idõpontokban,
mennyiségekben, a kért ütemezés szerint szállítja és számlázza a megrendelt könyveket.

 LISTÁK KÉSZÍTÉSE. Alkalmi beszerzéshez. Ajánlólista
A Könyvkeresõ teljes adatbázisa jó kiindulópont a közmûvelõdési és az iskolai könyvtárakban a különbözõ

programokhoz, évfordulók alkalmából, filmekhez vagy tévémûsorhoz készítendõ ajánló bibliográfiákhoz.
A Könyvkeresõ �áruházában� érdemes alkalmi beszerzések elõkészítésekor keresni, listákat összeállítani.
Ugyancsak ezt az adatbázis-részt javasoljuk a pályázati listák elkészítéséhez (pl. szakterületek könyvgyara-

pítására kiírt pályázatok, fotómûvészeti könyvek, az Európai Unió témájával foglalkozó könyvek stb.).
KEDVEZMÉNY. A cég folyamatosan fejleszti informatikai és szolgáltatási rendszerét. Tervei között szerepel

a vevõk költségeit csökkentõ szállítási és fizetési mód kidolgozása.
A Könyvkeresõ igyekszik egyes könyvtárakkal szoros kapcsolatot kialakítani, számukra kedvezõ szállítási és

fizetési feltételeket biztosítani, egyes esetekben árkedvezményt is nyújtani. Ez mindig egyedi megállapodás
eredménye.

A KÖNYVKERESÕ A PIACON. A www.TOP1000.hu nyilvántartása szerint az on-line kereskedelem kategó-
riában jelenleg a második-harmadik helyen áll, a www.legjobblap.hu pedig a könyvkereskedelem kategóriában öt
csillaggal (maximum) minõsítette a Könyvkeresõt. Az elért eredményeket és a folyamatos forgalomnövekedést a
minõségre való törekvés, valamint a könyvpiac szereplõivel és a vásárlókkal kialakított korrekt üzleti kapcsolat
biztosítja. (Teveli Judit)

Tájékoztató adatok:
Rendszerben lévõ címek száma 72 000
Keresési lehetõségek Bibliográfiai adatok, elérési adatok, kulcsszó, tárgyszó
Fordítások adatbázisban lévõ tételek száma 6 000
Átlagos napi látogatottság 350
Átlagos napi megrendelések száma 100
Átlagos napi megrendelõk száma 30
On-line kereskedelem kategóriában elért helyezés (TOP1000.hu) 9.
Könyv kategóriában elért minõsítés (Legjobblap.hu) ***** (maximum)
Internetes cím www.konyvkereso.hu
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JELENTKEZÉSI LAP
az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai Szekció

IX. Országos Tanácskozására
Vác, 2002. július 17�19.

A jelentkezõ neve: ...................................................................................................................
Munkahelye: .............................................................................................................................
Foglalkozása, beosztása: ..........................................................................................................
Értesítési címe: .........................................................................................................................
Telefonszáma, e-mail: ..............................................................................................................

A konferencia részvételi díja: (Lásd az általános általános tájékoztatót!)
1. Az MKE HKSZ tagdíjat elsõ helyen fizetõ tagjainak 7000 Ft
2. Az MKE HKSZ plusz tagdíjat fizetõ tagjainak 7000 Ft
3. A más MKE szervezeteknek tagdíjat fizetõ tagoknak 10 500 Ft
4. Egyéb jelentkezõknek 14 000 Ft

Szolgáltatások igénylése: (Kérjük egyértelmûen bekarikázni a kéréseket!)
reggeli ebéd vacsora szállás

kollégium panzió
2002. július 16. � � � X X
2002. július 17. � X X X X
2002. július 18. X X X X X
2002. július 19. X X � � �

Aki 16-án érkezik, annak még egy éjszakai szállásköltséget kell fizetnie, lásd a honlapon
szereplõ árakat. Akinek a 3�4 ágyas kollégiumi elhelyezés nem felel meg, annak a városban
foglalhatunk panziós szobát (ára 6�8 000 Ft/fõ/éjszaka). Természetesen a részvételi díj ennek
megfelelõen módosul.

Kérjük aláhúzni a megfelelõt!
HKSZ tagdíjat fizetõ tag �  HKSZ pluszban fizetõ tag �  MKE szervezet tagja �  érdeklõdõ vendég
A számla kiegyenlítését az Alsófokú Oktatási Intézmények Gamesz Vác: 11742094 - 15395481

számlaszámra kérjük, valamint jelezzék az átutaláson, hogy HKSZ tanácskozás. (Csekket levél-
ben lehet kérni!) A számlát a következõ névre, címre kérem:

.................................................................................................................................................

Kérjük, hogy minden jelentkezõ külön lapot töltsön ki, amelyet az alábbi postai címre kérünk
visszaküldeni � 2002. május 28-áig!  A borítékon tüntessék fel: HKSZ konferencia.

Katona Lajos Városi Könyvtár, 2600 Vác, Budapesti fõút 37. Postafiók: 246.

Érdeklõdni lehet telefonon: a (27) 311-335 és a (27) 316-335 telefonszámokon.

2002. május .............................................................

.............................................

A jelentkezõ aláírása


