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A MATARKA
részleges privatizálása

Nem hiszem, hogy lenne könyvtáros, aki ne
hallott volna a MATARKA (Magyar folyóiratok tar-
talomjegyzékeinek kereshetõ katalógusa) vállal-
kozásról, mely a Miskolci Egyetem – Könyvtár,
Levéltár, Múzeum szerverén hézagpótló szolgál-
tatással vár minden érdeklõdõt.

Önbevallása szerint 309 folyóirat, 220 231
cím, 56 391 szerzõ és 23 645 teljes szövegre
mutató ugrópontot tartalmaz (2005. október 5-
én, 15 óra 30-kor). Az ember csak begépeli a
szerzõ nevét: Kondor Imre, s máris megtudhatja,
hogy az illetõ

Csõd elõtti „szükségállapot”

címmel a Magyar Vadászlap 2004. (13. évf.) 8.
sz. 16–17. oldalán publikált, s mivel a folyóirat
on-line is elérhetõ, közvetlenül a cikket is el le-
het olvasni.

A MaTARKA-t persze nemcsak nézegetni, hanem
mûvelni is lehet (kell!), s hogy a megyémbeli iro-
dalmi lapnak, az Esõnek biztosítsam az olvasóhoz
jutás esélyegyenlõségét, rövid bejelentkezési pro-
cedúra után lehetõséget kaptam cikkei adatainak
rögzítésére. Adatbevitel közben persze sok minden

megfordul az ember fejében, így az is, hogy vajon
a lap on-line változatának kezdõlapján nem lehet-
ne-e közvetlenül is hasznosítani e munkát. Persze
a lehetõségek végtelenek. Az adatok rögzíthetõk
lennének a könyvtár számítógépes katalógusában,
lehetne telepíteni saját adatbázist az elektronikus
dokumentumok metaadatainak tárolására vagy
hagyni az egészet úgy, ahogy van..., de néha nem
árt egy kis helyismereti

sikerpropaganda...

Kis buherálással bárki magá-
nosíthatja a MATARKA keresõfelüle-
tét, vagy annak egy részét. Elérhe-
ti, hogy a keresõ csak a kívánt (ese-
tünkben az Esõ címû) lapban vé-
gezzen keresést, s így felhasználó-
inak célzott, egyszerûen használ-
ható és még csak pénzbe sem ke-
rülõ szolgáltatással kedveskedhet
honlapján.

Bár nagyon „todományosan” néz-
ne ki, nem engedek a csábításnak és
nem másolom ide azt a html kódrészt,
ami ezt lehetõvé teszi. Az érdeklõdõk
ezt megtalálhatják a http://vfek.

vfmk.hu/t_102/eso.html oldal forrásában, ha meg-
keresik a:

<!— Matarka katalogus —>
<!— Matarka katalogus vege —>

megjegyzések közötti részt. Persze az eredeti
MATARKA-forrást is

bárki levetkõztetheti!

Én a következõ sorokat változtattam meg:
<form action=”http://www.matarka.hu/
lekerduj.php” method=”Post”
target=”_blank”>

A target=”_blank” utasítás beszúrásával azt
lehet elérni, hogy a találatok új ablakban jelenje-
nek meg. Erre azért van szükség, mert a MATARKA

találati oldala a saját keresõfelületére vezeti vissza
a felhasználót, így ha az új keresést akar kezdemé-
nyezni és csak az Esõre kíváncsi, joggal bosszan-
kodhat.
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Ez a két sor fontos még:
<input type=hidden name=szak
value=”irod”>
<input type=hidden name=firat
value=”337">

Az elsõben azt rögzítettem, hogy a lapot az
„irod” kódú „irodalom” szakterületre soroltam

be, a „337” pedig az Esõ címû lap MATARKA-
kódja, e sor által kerül a találati listára csak e
lapban megjelent írás. Remélem, a fenti roppant
egyszerû eljárás rendkívül megnöveli a MATARKA-
ba adatot rögzíteni kívánók számát. Nem tudom
azonban, hogy a könyvtárosok – bokros teendõ-
ik mellett – az adatrögzítéssel járó terheket

gyõzike
(pardon: gyõzik-e?)
Végül – egészen komolyra fordítva a szót –

szeretnék köszönetet mondani Burmeister Er-

zsébetnek, a Miskolci Egyetem – Könyvtár,
Levéltár, Múzeum fõigazgatójának a lehetõsé-
gért, s az e munka során nyújtott segítségéért.
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