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Digitalizálási lxI hogy rácsodálkoztunk evidens tényekre: az újsá-

got számítógép segítségével készítik, a cikkek

Ha az embernek olyan sors jut a könyvtáros adatainak bibliográfiai szintû rögzítése idõigé-
szakmában, hogy ülhet a számítógépe elõtt és nyes és nehézkes, a "kishírek" kiesnek a rostán, .

törheti a fejét azon, milyen eljárásokkal tegye s a bibliográfiai adatbázisból való tájékoztatás-

kényelmesebbé a maga és kollégái mindennapos sal nem lehet megúszni több évfolyamnyi bekö-

munkáját, elõbb uióbb menthetetlenül felkérik tött hírlapkötet (sokszor felesleges) cipelését, la-

ezzel kapcsolatban elõadások tartására, Ezeken pozását, fénymásolását (rongálását). (Egyszóval:

az elõadó bebizonyítja, hogy az operációs rend- lusták voltunk,)

szer félévenkénti újrainstallálásán kívül egyéb Megkerestük ezért a Iap fõszerkesztõjét, s

hasznos eredményeket is elért. Ennek következ- elõadtuk kérésünket, hogy vajon megkaphatnánk-

tében azután a Könyvtári Levelezõ/Iap fõszer- e a Iap digitális nyersanyagát további felhaszná-

kesztõje felkéri, hogy az elmondottakat írja meg lás végett. Kérésünk meghallgattatott, s attól

a Iap számára, s erre persze nem lehet nemet kezdve ez a kapcsolat töretlenül fennáll.

mondani! Így már jártam én is. J. ábra
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A lap rendszergazdája minden hónap elején rancssorában is kiadható az utasítás) a követke-

elküldi nekünk tömörített fájlban az elõzõ hónap zõ parancssorral:

anyagát. E fájl három txt kiterjesztésû állományt z_sor eredeti. txt cél.txt megírt.cfg

tartalmaz, ezek tíz-tíz nap termését foglalják (Példámban az eredeti.txt a szerkesztõségtõl

magukban, s a cikkek idõrendben követik egy- kapott fájl, a cél,txt az a fájl, amivel tovább fogok

mást. dolgozni, a megírt.cfg pedig a konfigurációs fájl.)

Egy cikk eredeti állapotában a túloldalon, az A program lefuttatása után (ez egy tíznapos

J. ábrán látható. adag esetén öt másodpercnél rövidebb idõ!) már

Ha jobban megnézzük (fõleg, ha több ilyen sokkal barátságosabban néz ki ugyanaz a cikk...:

cikket nézünk meg egymás után), kiderül, hogy 01~il: 1

nem is ol y an borzasztó ez a látván y csak tartal- ~~~: .P."z~.~~.l~~
, ~ 1:;Z.v.. .OO1.(ü,O,

maz egy csomó olyan sort, amitõl meg kellene cll c"'"(-:(~: ~lI:o:r~n tf'IClCtt .1 01~"

szaba d uln i tt~'2~;O:ftl~n (f'f:"'~(t .: 01cv
.5:11..~:t~(
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Y zetben ( IS ) J O ha a kon y vtar a 1$, (~S2i~ ~~ "O~jQ~~~ ~~,.,': U ~ ~s.;a(~':61~", dOCQfW J1-",1 .
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A könyvtárosnak csak annYI dolga van, hogy .~4~~~i~~~'e~1ke. ~!.~~ +,"1 l-o!~b1 nI~p r~9'i)e' f~' h~~9 i~';I1J(('
a ro ram futásához szüksé es konfi urációs f:;lJgal'~b~, ('r0l14t( 4: 1db 4lttt .1t!J~ \j4fJj ';Z~2-S2tztíZ lI~t, 1~ ~s:e"

p g g g lellnl. !~D'1" kt.~, \jlz~ 1~:jJ'~ ~ ~if'~lr~ 'I1's'!1t tO:lJrO:, ~! l~fl~t 4
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bel 'rka ' lj. a azoknak a soroknak az !~1;;111~. Qt(r.:n ol "~'es~_e1 ,,~Z:!!t!1Íel t:D,.;t'lttJ'j.: e"re 4 t~'}~e"
li:l .:/0/ 1'14(11, (lj t'ir~. 10 9}~el~ rle9 l:ol)\1(~~Srj)( k~...~I. (#Ol)'t4~t5 L'r ~.

1 ., 1 kt " l b d 1 o V D1G~lcn)
e ejet, ame ye o meg szeretne sza a u nI. a-

lahogy úgy, mint azt az alábbi (2.) ábra mutatja: ...bár kétségkívül van még vele tennivaló...

Tehát kettõspont : s.Löo::ft:E~;t ft Ehhez már a jó öreg Word szövegszerkesztõt

[:] után a nemkívá- : Uj ~~9~ célszerû használni, Txt szövegek Wordben való

natos sor eleje, s az : g~í~:,j~ ,> ~ megnyitásakor érdemes odafigyelni arra, hogy

' t .11 -Tet" j,~as.!,;J E Ö ö .. B ' " t ., k '
egesze egy CSI ag ::Tet"iJ'soroL' az SZK z K menu EALLITASOK pon,Jana va-

[*] zárja le. (Ezt ::P4u1.a.c1 (toL' lasztásakor megnyíló párbeszédpanel ALTALÁNOS

egyébként -s a ~r1e~'.e9"~;~'" rulén be legyen állítva a KONVERTÁLÁS JÓVAHA-
' b k ' .ae !ro"~~ ,," E '

kprogram egye e- ;:"G!e5US~':' GYASA MEGNYITASKOR OpCIO. rre a magyar e e-

pességeit -a hozzá: Sz..,m::':' zetes karakterek megfelelõ megjeleníthetõsége ér-

tartozó Z_sor. txt ~~2~;J'=~E'!,I'r. dekében van szükség. Az ilyen típusú szövegek-

fájlban az alkotó ;~~,id~$~D.a."tI.-." nél a megnyitáskor megjelenõ FÁJLKONVERZIÓ ab-

maga is leírja.) ~TIJlaj ri lakban nekem a CSAK SZÖVEG lehetõség választá-

Ezután nincs más :~E~~t~5~ ..~ p~"" sa szokott bejönni. Példacikkünk további cizel-

dolgunk, mint lefut- ~T~~:;h'i: 1 :;~ ~~..' lálásához meg kell ismerkednünk a Word makró

tatni a programot :"1.(; ~~ ~~~ rejtelmeivel. Ennek készítési módját sajnos kép-

(ezt DOS ablakban ~~~~~~~,-'t'" telen vagyok pár mondatba összefoglalni, sok-

célsze.rû megtenni, :NEgjelent.~ szor magam sem értem, hogy mi történik.,. Az

de ha valaki hasz- ::~I:dtj::2~~: azonban kétségtelen, hogy ezzel az eszközzel

nálja a Windows ~~'~~::;~3"" (valóban) pillanatok alatt ki tudjuk cserélni a

Commander próba- ;: Ra...~:1H~~" Szerzo:-t Szerzõ:-re, a MegjSzam:-ot, Megjelent:-

verzióját, annak pa- : 5:2-=1 1 é'~...2er:l~ re, a CikkCimText:-et Cím:-re, megszüntethetõk

a duplázott szóközjelek, a bekezdésjel elõtti szó-

I A program letölthetõ a http://www.zotyoohuJprog/ közök stb, " ,

homepage,htm címrõl. A linket utoljára 2003. február 3- Ennek eredmenyekent, ha mar megvan a cfg

án ellenõriztem,3 fájlurlk és egyszer megküzdöttünk a makró meg-
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-:VaJ, akkor gyakorlatilag az eredeti szöveg- gyei Könyvtár pály~zatot nyert a netsuli meg~
állomány kézhezvételétöl nem kell öt percnél lósítására, és a képzésben hallássérült sorstársa-
többnek eltelnie, hogy így )~ézzen ki munkánk ink is részt vehetnek.

eddigi (rész)eredménye (4. ábra): ...O~al:.I'
SzerzO; .D.'Sz~bó.Mr.:léosf

, !.'.(:gjclen:;'2002.01,O;:1
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Hó.aporban.erke:ze:tt-az.uje...f
SZlllle$:ter1

L~p~r!Jel~' ". hJ$ZCC1eg.,.e~ik.sz-.;z~Dlegel:;:6- ~'Ie'H()lh~utt. birkinek. boirmit;.[Ö'..i$,.(o$S23l'it'vl:{J't'eseC\' ~rel'\- ;)~.ó&... b-.)(;$i:.ltlJlóJán,.dl:c~n-b~r. 31-fn. (1.
;Úk~(j...~,.~, 1I~"lornf:. lIoll.~. rtl$l~:f:p .T ';'cijálé~, b~ 'Oi<,'ref\de:"/~lIyef:.. ~ine$' n'ljsorok .$z(l(;Ji.;O~~!áf:~Z. emt.ert4-;et -Ki. Ol~ho", .C$~I~d'k&l'Je(I,. kj.rokorlri. '

t-aratai .kö.ölt, endeg~ben 'lólt.&t~.a.h ~ dOi<ló-200 1.1 ~utd$ó-~a(. f

Mi'ftl- ~:zolnok,' porl;o$~ban. a. KIJ..SlJth.ter' aO:I cl:t- he:I!/~' a. három,. orsz~c.s-é'o'bt\c$U~t,- kulturális.- ~o ~am. ~~iklin ek, ,Itt. mar.de:~emb!r- 30.an. déJ eI~.

Cl'lkor 'o:el$Z~.f,.h ~romszoMsoj!;:'n~le"l1i1:el~lt .KOCSi~~l~$"l:'()gy~rl~sve.tew .~~erin::'

mar'ott. ailunk. az-unió.kúszöbén, .Kct.ósb e-,"utatóból.a.!;:-r~~ó.!'é~. a'CarmL'n-táncJátCkbóH~.I!sznek.re$z1ct~;:,'

szel'r:slpkedte- az.e-rnber-arl:at -flJl~lt'
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Szod~ .ka'let ,..'lzet.lsrunk' es. efélre.Y"\"5I~' f6zGnk.- Ha.le(ellk. a. s:!dgá lat.' otthon. .-fefes~gemme:. pezsgavE l' ko~clrr.unk. erre. s. te! esen. fiata.. ~- ~'/re.- A.

r;/erEi<ek'meg-kO~Okpezsgöt.kapnök.iF d'ftB~as'az-5. -oláab n)'

Ezzel pedig már lehet valamit kezdeni! Megindult a szervezés, inkább a vidéki tagtár-
Ha a Könyvtári Levelezö/lap szerkesztõinek saink jelentkeztek. Fátrai Márti meleg szeretettel

elnyeri tetszését "elöadásom" e töprengös válto- fcgadta a "tanulókat" a megyei könYvtárban, és
zata, akkor a legközelebbi alkalommal a WinISIS Tvarosekné Panni jelnyelvi tolmácsolásával meg-
könyvtáronkbeli alkalmazásáról ejtek pár sort. indult az elméleti oktatá". Márti a számítógép ke-
Persze, ha nem untatok vele senkit... zelésével ismertette meg a tanulókat, hiszen voltak

Takáts Béla köztük, akik még soha nem próbálkoztak a hasz-
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei nálatával. Az elsö hat órában az elmélettel foglal-

Verseghy Ferenc Könyvtár koztak, majd akkor váltak különösen érdeklödõvé,
amikor már feladatokat kaptak és önállóan kellett
gyakorolniuk. Az e-mail címek jelentették talán a
legnagyobb élményt. Mind a tízen mókás levele-
ket, képeket küldtek egymásnak.

Egy pihentetõ Balatoni nyaralás után folytat-
ták a "komoly" tanulást. Nem sejtették, hogy
milyen kemény feladatot kapnak, az interneten

. J ' f A .kellett kibogarászniuk a megjelölt témákat és e-
N etsull a ozse ttlIa mailben válaszolniuk a feltett kérdésekre. Ké-

Megyei Könyvtárban söbb már táv házi feladatot is kaptak, a szerve-
zetböl küldték el a leckét a JAMK-nak.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsé- Ma már mindannyian könnyebben tudnak
ge (SINOSZ) megyei szervezetének tatabányai megfelelö információkhoz hozzájutni a könyv-
klubtagjai nem pihentek a nyár folyamán. A Jó- tárban vagy bárhol, ahol internetemi lehet. Kö-
zsef Attila Megyei Könyvtár (JAMK) munkatár- szönet érte Fátrai Mártinak és a József Attila
sa, Fátrai Márta még a nyár elején felkereste Megyei Könyvtár vezetöinek.
szervezetünk megyei titkárát, Tvarosekné Pan- Tvarosek Józsefné,
nit. Beszámolt arról, hogy a József Attila Me- a SINOSZ megyei szervezetének titkára
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