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Folyóiratok
a tájékoztatásban

– regionális szakmai nap
a Nyíregyházi Fõiskolán

A fenti címmel rendezett szakmai napot június
19-én és 20-án a Nyíregyházi Fõiskola Központi
Könyvtára, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Le-
véltár, Múzeum és a MATARKA Egyesület. A
helyet a fõiskola adta gyönyörû, öt évvel ezelõtt
felújított és kibõvített könyvtárában, a költségeket
a Miskolci Egyetem Nemzeti Kulturális Alapnál
(NKA) elnyert támogatása fedezte, a programot
pedig a MATARKA Egyesület állította össze.

A MATARKA (www.matarka.hu) konzorci-
umot alkotó könyvtáraknak immár szokásává vált
az évenkénti találkozó. 2006 márciusában a Mis-
kolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum adott
a kétnapos találkozónak otthont, melynek elsõ
napján megalapították a MATARKA Egyesüle-
tet – bár az elsõ nekifutás még nem volt sikeres
–, a második napján pedig nyilvános rendezvény
keretében mutatkozott be a szolgáltatás a kör-
nyék könyvtárosai-
nak és érdeklõdõinek.
2007-ben a szegedi
TIK-be utaztak el a
MATARKA adatbázi-
sát építõ könyvtáro-
sok. Tavaly Szegeden
zártkörû volt a találko-
zó, idén Nyíregyházán
úgy gondoltuk mi,
egyesületi tagok, hogy
a szûk szakmai tapasz-
talatcserén kívül szük-
ség van a szolgáltatás
népszerûsítésére is,
ezért vendégeket is
hívtunk, és a téma a
folyóiratok, a cikk-
adatbázisok és a rájuk
épülõ tájékoztatás
volt.

Szerencsére idén is kapott
támogatást az NKA-hoz be-
nyújtott pályázat, így az anya-
gi alapjai is megteremtõdtek
egy nagyobb szabású rendez-
vénynek. A szervezést a

MATARKA Egyesület, Bajnok Lászlóné, a fõis-
kola könyvtárosa és a MATARKA Egyesület
elnöke, e sorok írója vállalta magára.

19-én, csütörtökön délután kettõtõl ötig a
könyvtárosok zárt körben találkoztak a fõiskola
rektori dísztermében, ahol a miskolci fejlesztõk
mutatták be egy általános bevezetés után az adat-
bázissal kapcsolatos legújabb lehetõségeket.
Mivel a szolgáltatás az egyes folyóiratok
interneten szabadon elérhetõ teljes szövegeihez
hozzáférést biztosít, megkönnyíti a munkát az
az új segédprogram, mely néhány adat megadá-
sa után a folyóiratszám összes cikkéhez hozzá-
kapcsolja a megfelelõ URL-t. Ez persze csak
akkor lehetséges, ha az összes cikk, vagyis az
egész folyóiratszám egy PDF fájlba van össze-
fogva, ami ma már a hálózat gyorsasága miatt
meglehetõsen gyakori eset. Nem külön-külön kell
az egyes cikkeket letölteni, az egész szám egy-
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szerre letölthetõ. A kollégák a Vezetékek Világa
folyóirat példáján gyakorolták az új lehetõséget,
a segédprogramot megalkotója, Kovácsné Bialkó

Katalin miskolci informatikus ismertette. Ezután
bemutatta az utalókészítés módját.

A másik elõadónk, Perlaki Attila, szintén
miskolci informatikus, két dologgal foglalkozott.
Egyrészt a MATARKA keresõmotorja más hon-
lapokba való beépítésének lépésein ment végig,
másrészt az unicode-ok használatára tért ki. Ezek
a lehetõségek valójában nem újak, de a konzor-

cium új tagjai még nem
ismerték õket, s a régiek
is szívesen fogadták az
ismétlést. Az elõadáso-
kat az egyesület közgyû-
lése követte, melyen
csak új vezetõségi tag
megválasztására kerül-
hetett sor, mert igyekez-
ni kellett a buszhoz,
hogy kiérjünk a Sóstói
Múzeumfaluhoz, ahol a
múzeum igazgatója várt
ránk, és kellemes nyári
idõben végigkalauzolt
minket az egész léte-
sítményen. Szakszerû
vezetése mindenkit el-
ragadott, itt valóban
van látnivaló.

A múzeumfalu megtekintése mindenkinek jó
szívvel ajánlható (www.muzeumfalu.hu/index.
html).

A következõ nap, 20-án került sor a Folyó-

iratok a tájékoztatásban címû rendezvény meg-
tartására a könyvtár olvasótermében. Délelõtt
négy, délután három elõadás hangzott el. Az elõ-
adások elõtt Vadné Kokovay Zsuzsanna könyv-
tárigazgató köszöntötte a résztvevõket, és pár szót
szólt a könyvtárról. Az Információtárolás és

-visszakeresés a repertóriumokban és a cikkadat-

bázisokban címû elõadá-
sában Gellér Ferencné, a
Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár volt
igazgatója bemutatta a
régebbi és újabb magyar
repertóriumokat, és ezek-
nek hasonló célt szolgá-
ló, de modernebb válto-
zatait, az adatbázisokat.
A legtöbb idõt az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár
(OSZK) legújabb büsz-
keségének, a Humanus
adatbázisnak szentelte, és
tényleg alaposan foglal-
kozott az adatbázissal.
Másodjára Kührner Éva,
a Nyíregyházi Fõiskola
Matematikai és Informa-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. július • 5

tikai Intézet Könyvtár Tanszékének fõiskolai
docense Periodikák a szakirodalmi információ-

ellátásban címû elõadása következett. Az elõ-
adó ecsetelte a periodikumok fontosságát, jelle-
mezte az e-periodikumokat keletkezésük, célkö-
zönségük, használati költségeik, tartalmi mély-
ségük szerint. Harmadik elõadóként e sorok író-
ja mutatta be a MATARKA adatbázist és szol-
gáltatást, amely idén lett hatéves. Különösen a
legújabb fejleményekre tért ki, a tavaly beindult
cikkmásolat-küldésre, az Akadémiai Kiadóval
kötött szerzõdésre, melyre alapozva megindult
az angol nyelvû akadémiai folyóiratok tartalom-
jegyzékeinek automatizált átvétele, valamint a
kibõvült statisztikákra. Az utolsó délelõtti elõ-
adó, Vajda Henrik, a Könyvtártudományi Szak-
könyvtár munkatársa, Folyóiratok a könyvtártu-

dományi tájékoztatásban címmel beszélt a
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban a folyóira-
tok terén tapasztaltakról.

Finom ebéd után egyik vendégünk, Tóth Fe-

renc Tibor, az OSZK tájékoztatási igazgatója,
nem betervezett programként pár szóban ismer-
tette az OSZK terveit a másolatküldés megújítá-
sával kapcsolatban, majd a program szerinti hi-
vatalos elõadások következtek. Hatvani István,
a Nyíregyházi Fõiskola könyvtárának munkatár-
sa, A MATARKA használata a Nyíregyházi Fõ-

iskolán címmel arról beszélt, hol és kik használ-
ják leginkább az adatbázist. Minkó-Csontos Anna,
a szegedi TIK tájékoztatási csoportvezetõje a
Szegedi Tudományegyetem Könyvtárában vég-
zett felmérésnek – MATARKA-felhasználói szo-

kások az SZTE Egyetemi Könyvtárban – igen
tanulságos eredményeirõl számolt be, melyek
hasznosak lehetnek a további munka szempont-
jából: mely szakterületeket érdemes fejleszteni,
hol kellene változtatni stb. Utolsóként Szikoráné

Rendes Marianna, szintén a Nyíregyházi Fõis-
kola könyvtárából, Folyóiratok a HIK-ben cím-
mel a fõiskola könyvtárának folyóirataival kap-
csolatban részletes és kimerítõ körképet adott a
HIK-ben (Hallgatói Információs Központ) folyó
tájékoztató és egyéb munkákról. Különösen ér-
dekes volt, amit az igénykeltésrõl mondott, ar-
ról, hogyan lehet több látogatót becsalogatni a
könyvtárba.

Az összes elõadás prezentációja megtalálható
a http://www.matarka.hu/other/dok.php oldalon
képekkel együtt.

Burmeister Erzsébet

Vállalati szakkönyvtári
szolgáltatások intranetes
megjelenítési lehetõsége

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki
Könyvtáros Szekciónak a Magyar Posta új köz-
ponti irodaházában 2008. június 11-én tartott
mûhelybeszélgetését a fontos témának és a gyö-
nyörûen kialakított új könyvtárnak köszönhetõ-
en a szokottnál is nagyobb érdeklõdés kísérte.

A résztvevõk között a vállalati, intézményi
könyvtárak sok területe képviseltette magát, mint
pl. a vendéglátó postán kívül a Richter, a Chinoin,
az EGIS, a KSH, az MNB, a Magyar Telekom,
az NHH, a VÁTI, a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem és az Országgyûlési Könyvtár munka-
társai.

A Magyar Posta Központi Szakkönyvtára, a
Richter Gedeon Szakkönyvtára és az INFODOK
Kft. által üzemeltetett Magyar Telekom Infotéka
ötletes, a vállalati tudásmegosztó kultúrába jól
beépült megoldásokat mutatott be, kitérve a bel-
sõ portálon való megjelenés technikai és szerve-
zési hátterére is. Láttunk pályázatfigyelõ (és
annak eredményességét is nyilvántartó!) adatbá-
zist, konferenciafigyelõ, cikkrendelõ, saját ter-
minológiai szótár megoldásokat, valamennyit a
könyvtár szervezésében, sokszor az integrált
könyvtári rendszer és a belsõ intranet „összehá-
zasításával”. Kitûnõnek találtuk az elõfizetett
adatbázisok használatát segítõ útmutatók, ingye-
nes próbalehetõségek elérését biztosító ügyfél-
barát szolgáltatást is.

A résztvevõk egyetértettek abban, hogy nem
lehet eléggé (és elég sokszor) hangsúlyozni, hogy
mennyire sokat jelent az intranetes megjelenés a
könyvtárak (el)ismertsége és szolgáltatásaik
mérhetõ kihasználtsága szempontjából. A siker
egyik fõ eszköze a könyvtár vezetõjének és
munkatársainak politikus igazodása a vállalati
kultúrához, illetve a részvétel lehetõségének
megszerzése ennek alakításában. Nagyon fontos
a megfelelõ kapcsolat kialakítása a kulcsterüle-
tekkel, mint a humánerõforrás, a kommunikáció
és az információtechnológia, a képviselõikkel
való viszonyon nagyon sok múlik!

A résztvevõk nagyon sok hasznos informáci-
óra tettek szert, hiszen bár a vállalati szakkönyv-
tárak szolgáltatási profilja sok esetben hasonló,


