
aDR-hírek

Az ODR lelöhely-
adatbázisán4 új

szolgáltatásai
Változatlan modell

Az aDR Lelõhely-adatbázis alapszolgáltatásai to-
vábbra is az eredeti koncepció alapján, a megszo-
kott módon mûködnek, még ha sok esetben új fel-
használói felületekkel találkozunk is. Nem válto- ~ ~
zott az a modell, hogy a könyvtárak által on-line ~ ,

vagy kötegelten felküldött bibliográfiai rekordok és V!!I
az ezekhez szintén kötegelt hozzátöltés során il- ,

lesztett további lelónely-információk képezik a rend- ORSZAGOSszer magját. ' ,

Az adatbázisban az on-line katalógusokban meg- DOKUMENTUM-ELLAT ASI

szokott módok~n, kulcsszavak szerint, böngészve RENDSZER
vagy parancsmodban kereshetünk, a tárgyi tájéko-
zódást egy külön tárgyszó-adatbázis is segíti.

Az adatbázisból a felhasználó által választott A keresõfelület újdonságai

lelónelyre közvetlenül elektronikus könyvtárközi köl-csönzési kérés indítható. A kérés indítása elõtt bi- Ajól ismert keresési lehetõségek (összetett kere-
zonyos esetekben, ahol ezt a könyvtár helyi rend- sés, böngészés, teza.urusz-keresés) mellett megjelent
szere megengedi, lehetõség van járulékos informá- az egyszeru és a parancskeresés opciÓ is. Változá-
ciók szerzésére a könyvtár kölcsönzési politikájára, sok történtek a találatok megjelenítésében: a rövid,
illetve a kölcsönzésre kiszemelt könyv hozzáférhe- egysoros találat-megjelenítés a nagyobb találati
tõségére vonatkozóan. halmazokban való gyorsabb elõrehaladást segíti, a

A kölcsönzési lehetõség csak a regisztrált, fel- h,osszú megjelenítés pedig a szerzõi nevek és
használói néwel és jelszóval rendelkezõ könyvtárak targyszavak mentén való továbbnavigálást és
számára nyitott. a rekordletöltést kínálja új funkcióként. E

Nem változik alapvetõen az sem, hogy a szolgál- v~ltozások a, Cor:rina WWW Gateway fejlõdé-
tatás a kérés közvetítését vállalja, a kérés sorsát senek eredmenyel.
nem követi végig, a kérõ és a tulajdonos könyvtár A kéréstovábbító rendszer módosításával függe-
közvetlenül egymás között bonyolitja a továbbiakat. nek össze azok a változások. amelyeket szintén a

A változatlan alapkoncepció mellett azonban hosszú megjelenítési formátumból kiindulva tapasz-
a rendszernek szinte minden elemében találunk talhatunk. A bibliográfiai lelõhely mellett az isme-

majd újdonságokat. amelyek egyrészt a rendel- rõs ~ ikon továbbra is kérés kezdeményezésére
kezésre álló információkhoz való szélesebb és ké- szolgáló fulaphoz vezet el, míg a Ei:) ikon a könyv-
nyelmesebb hozzáférést tûzik ki célul és az adat- tári adatokat és kölcsönzési politikát tartalmazó-
bázis keresõfelületén találkozunk majd velük. hoz. Mindkét ûrlap új formában jelenik meg: több
másrészt a könyvtárnyilvántartó felületen lehe- és reményeink szerint megbízhatóbb adatot tartal-
tõséget adnak arra. hogy a rendszerben részt vevõ maznak majd, mint korábban. A kérés feladásának
könyvtárak saját adataik karbantartásával és le- módja azonban lényegében változatlan marad; az
lõhelyadataik ISBN alapú feltöltéséveI javít}1as- elküldött kérésröl nyomtatható "nyugtát" is hason-
sák a rendszer hatékonyságát. lóan készít majd a rendszer.

,
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Sokszor felmerült a rendszerrel szemben az a Könyvtárnyilvántartások
kívánalom, hogy a saját adatainak rendelkezésre
bocsátá;Sán túl nyújtson segítséget az egyes könyv- A könyvtámyilvántartást eddig néhány funkció-
tárak katalógusainak használatához is. Ne csak jában elkülönülõ fájl végezte. Külön fájl tartalmaz-
azoknak a könyvtáraknak az esetében juthassunk ta a kérõ könyvtárak adatait és kérésre jogosító
el a helyi könyvtári adatokhoz, amelyekben techni- azonosítóit, és külön fájl intézte a tulajdonos könyv-
kai megoldások már lehetõvé teszik a közvetlen kap- tárak lelõhelykódjainak feloldását és címadataik
csolatot a kölcsönzésre kíszemelt könyv helyi köl- tárolását. Ez az egyszerû nyilvántartási rendszer
csönzési állapotának megtekintésére, hanem a köz- kinõtte önmagát, és szükségessé vált egy egysége-
vetlen rekord szintû linkek hiányában is kapcso- sebb, könnyebb kezelhetõséget biztosító módszer
lódhassunk a helyi katalógusokhoz. kidolgozása.

A fentiek figyelembe vétele alapján az új felüle- A jövõben egyetlen rekordja lesz minden könyv-
ten a lelõhelyekhez három tipusú link kapcsolód- tárnak, amely a lelõhelykódok feloldását intézi a
hat: tulajdonos könyvtárak esetében, a könyvtári ada-

1. A lelõhely-könyvtár neve továbbra is linkként tokat és a kérés. feladására jogosító azonosítókat
jelenik meg, de -az eddigiektõl eltérõen -erre tartalmazza. A könyvtárak rekordjaihoz különálló
kattintva a könyvtár honlapjára léphetünk. gyüjteményrekordok kapcsolódhatnak, amelyek le-

,. hetõvé teszik az adatbázis gyüjteményre utaló lelõ-
2. A lelõhely mellett megjelenõ ~ ikon jelenti helyeinek feloldását és annak a szituációnak a

az eddig megszokott közvetlen rekordszintû linket kezelését, hogy egy könyvtáron belül egyes lelõhe-
az egyes könyvtárak helyi katalógusához, amely- lyek a könyvtár központi könyvtárközi kölcsönzé-
nek segítségével részletes információkat kapunk a sét használják, míg más gyûjtemények önállóan
példányról és a kölcsönzési állapotról. Természete- kölcsönöznek.
sen, ha már egyszer a helyi katalógushoz érkez- Magát a rekordot a könyvtár önállóan tart-
tünk, elkalandozhatunk az éppen aktuális rekord- hatja karban, így gyakorlatilag a lelõhelykódok
tól és keresgélhetünk a helyi rendszerben. Szintén feloldásától a linkek pontosságán át a könyvtári
újdonság, hogy a helyi rendszerben talált rekor- információkig minden, a keresõfelületen megj ele-
dokra is indíthatunk "ODR-es" könyvtárközi ké- nõ könyvtári adatot kontrolláIhat. E változás
rést, amelyet az ODR rendszere regisztrál és a sta- miatt bonyolultabbá vált a jogosultságok rend-
tisztikában figyelembe vesz. Feladása egy megnyit- szere: a magát regisztráltató könyvtár a regiszt-
ható üres fulapon lehetséges. Az ilyen tipusú kéré- rációs ûrlapon bejelentett felhasználói névre
sek küldése azonban kicsit körülményesebb; az könyvtári adminisztrátori jogosultságokat kap,
adatokat kézzel kell beírni. amelyekkel karban tarthat ja a könyvtár és gyûj-

Ha a kérendõ mû az ODR adatbázisában is sze- teményei I;ekordjait, ISBN-t tölthet fel, könyvtár-
repel, érdemesebb onnan, a ~ ikonnal indítani a köz; kölcsönzési kérést indíthat a könyvtár ne-
k- -t vében, illetve szükség esetén újabb felhasználó-
eres kat vehet fel a fenti funkciók gyûjteményi kar-

3. A rekordszmtu linkkel nem rendelkezo konyv- bantartójaként, kölcsönzõként vagy ISBN feltöl-

tárak esetében megjelenõ ikon: ~ .Erre kattint-tõként.
va a helyi katalógus nyitólapjára érkezünk. Az itt A könyvtámyilvántartásnak része lesz az is, hogy
végzett keresések találataira ODR kérés szintén a a könyvtár, illetve a külön kölcsönzõ gyûjtemény
megjeleníthetõ üres fulapon kezdeményezhetõ. Ha megnézheti, milyen kéréseket küldött el és hozzá
a helyi könyvtár OPAC-ja is kínál közvetlen könyv- milyen kérések futottak be. (Debrecenben kipróbá-
tárközi kölcsönzési lehetõséget, a két kérés közötti lás alatt áll egy olyan helyi könyvtárközi nyilván-
alapvetõ különbség az lesz, hogy ha az aDR-lapon tartó rendszer is, anlely ezeket az aDR-es kérése-
indítjuk a kérést, arról az ODR statisztikája is tu- ket közvetlenül átveszi, és a kölcsönzõ könyvtáros-
domást vesz, ha a helyi felületen, arról az ODR nak már csak a kérés státus ának változását kell
nem fog tudni. regisztrálnia.)

Mindhárom linket -a könyvtár címekre és köl- A könyvtári rekordok karbantartásával kap-
csönzési politikára vonatkozó adataival -a könyv- csolatban felmerülõ problémákban természetesen
tárak maguk tarthatják karban az alább ismerte- az odrerrors@lib.unideb.hu címen lehet segítsé-
tendõ könyvtárnyilvántartó felületen. -.get kérni.

;.
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ISBN alapú lelöhely- Az ODR egy fogadó
és rekordfeltöltés könyvtár

.~k a kö~~ak. amel~e~ nem közös.k~talo- szemszögébó1:
gizálas kereteI kozott gyarapItják az adatbazlst, az A k .. t ~ k ..-
eddigiekben is megtehették azt, hogy off-line mó- onyv ar OZI

don teljes, ISBN-t tartalmazó MARC rekordokat kölcsönzés
küldjenek az adatbázisba. vagy a már ~gIévö re- -
kordokhoz az ISBN alapján lelöhelyeket tegyenek tapasztalatai
ho7Zá. Ezt az eddig mindig külön egyeztetést kívá- ak ~ - J ~ f Att -

1nó és emberi közremûködéssel járó mûveletet teszi a m 01 ozse 1 a

kényelmesebbé az a lehetöség, hogy a könyvárak Könyvtárban
saját igényeiknek megfelelö gyakorisággal a kívánt
f~:rnát~mb.an. elöké.s~ített fá~~okat ~ölthe.tne~ fel a A makói József Attila Városi könyvtár egy közel 26
konyvtárnyilvantartásl funkclon belül. (Mivel Itt au- ezer lakosú dél-alföldi kisváros egyetlen közmûve-
tomatikus mechanizmusok dolgoznak, a fájlforrná- lödési könyvtára.
tum be.t.artá~a feltétlenül sz?kség~s.) A f:ltöltö:t A felnõtt könyvtár hétszáz. mig a gyerekkönyv-
I~BN :ajl.elozetes feldolg~z~sa után a k.~nyvta: tár százhetven négyzetméteres alapterületen szol-
VlSszaje1z.::st kap az adatbazlsba el nem kuldheto. gáltat. A beiratkozott olvasók száma 3557, közü-
valamilyen formában hibás tételekröl. Ezeket a lük 878 a 14 éven aluli.
javítás után természetesen ismét módjában áll fel- A felnõtt olvasók tizennyolc százaléka középis-
tölteni. kolás. tíz százalékuk pedig valarnílyen felsöoktatá-

Az elõzetes feldolgozás után rendben talált téte- si intézmény h"a1lgatója. Ehhez jön még a munka
lek ez után sorba állnak az adatbázisba való tény- mellett tanulók száma. s akkor elmondhatjuk. hogy
leges betöltésre. A betöltés eredményérõl szintén a beiratkozott olvasóknak narojából a fele valami-
visszajelzést kap a könyvtár: megnézheti a betöl- lyen oktatási intézménybe jár. Ez a réteg az. ame-
tört rekordok számát. a rekord hiányában késõbbi lyik a leginkább igénybe veszi a könyvtárközi köl-
betöltési próbálkozásra félretett rekordok számát. csönzés lehetõségét.
a valamilyen egyéb hiba miatt be nem töltött re- A hagyományos információhordozók közül het-
kordok számát. illetve minden egyes feltöltésre el- venezer kötetes könyvállomány, százhatvanféle kur-
küldött tétel aktuális státusát is. rens folyóirat, kétezer analóg zenei lemez. a modem

A feltöltésre szánt fájlok összeállítását meg- információhordozók közül közel hatszáz zenei CD
könnyíti, hogy a lelöhely-hozzáírás elött a betöltõ és több mint háromszáz multimédiás CD-ROM vár-
mechanizmus ellenõrzi. az adott rekord tarta1maz- ja a könyvtárhasználókat.
za-e már a lelõhelyet. így azok többszöri feltöltés- 2000. január elseje óta a 11NLIB integrált kónyv-
kor sem duplázódhatnak. Nem kell tehát szigorú tárj rendszer segítségével dolgozzuk fel az újonnan
összehasonlítást végezni a fájlok összeállításakor. beszerzett dokumentumokat. s folyamatosan törté-
arra azonban érdemes vigyázni. hogy nagy tömeg- nik a retrospektív katalóguskonverzió is. Számító-
ben ne dolgoztassuk feleslegesen a rendszert. ne gépes katalógusunk az interneten is elérhetõ
küldjük fel újra és újra a teljes adatbázist. Jobb (www.konyvtar.mako.hu).
megoldásnak tûnik mind a feltöltö könyvtár. mind Könyvtárunk 1993 óta rendelkezik internet-
az adatbázis és használói szempontjából. ha rend- kapcsolattal, elöbb csak egy modemmel kapcso-
szeresen, kisebb adagokban történik a betöltés. lódtunk a szegedi egyetem hálózatára, majd pedig

Ezzel az új feltöltési lehetöséggel a könyvtárak önállóan a makói városira. Jelenleg húsz számító-
ezen a téren is olyan eszközt kapnak. amellyel saját géppel rendelkezünk. amelybõl öt a gyermekkönyv-
maguk ütemezhetik. intézhetik a feltöltéseket mind tárban van, öt a feldolgozói munkát segíti. hármat
a kurrens vásárlások. mind a retrospektív állomány a tájékoztatásban használunk. Két éwel ezelõtt
esetében. Jelenleg a fenti rendszer tesztelése folyik internetes olvasótermet alakítottunk ki. ahol a

néhány könyvtár részvételével. Ha a tesztelés lezaj- könyvtárhasználók hét számítógépen ingyenesen
!ik, ajól ismert http:j jodr.lib.unideb.hu címen je- intemetezhetnek.
lennek meg az új lapok. ..Könyvtárunk 1999 óta használja az Országos

Dr. Koltay Klára Dokumentumellátási Rendszer adatbázisát.

-
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