
Online adatbázisok a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtárában címmel
szakmai napot szervezett a FSZEK 2009. 
május 28-án. A bemutatókat a Központi
Könyvtár munkatársai tartották az érdeklõdõ
könyvtárosoknak, könyvtároshallgatóknak és
mindazoknak, akik néhány kevésbé ismert 
és csak kevés magyarországi könyvtárban elõ-
fizetett külföldi adatbázissal szerettek volna
megismerkedni.

A Literature Online nyitotta a sort: a
Chadwyck által épített és a ProQuest által for-
galmazott adatbázis jellemzõirõl, keresési
technikáiról Csoma Éva tájékoztató könyvtá-
ros beszélt. Kiemelte, hogy bár az adatbázis
elsõsorban angol-amerikai irányultságú, de a
350 ezer irodalmi mûalkotás alkotói a világ-
irodalom széles spektrumából kerülnek ki:
francia, olasz, orosz, sõt magyar írókra, köl-
tõkre is kereshetünk benne. Elõnyei között
felsorolta a full text tanulmányokat (241 iro-
dalmi folyóirat található benne teljes szöveg-
gel) és a multimédiás alkalmazásokat, 
melyeknél különösen az lehet vonzó a fel-
használóknak, ha kortárs költõk felolvasásait
hallgathatják meg. A különbözõ szempontú
keresések kombinálásával nyert találatokat sa-
ját archívumunkba menthetjük, és a ma már
sok helyütt alkalmazott technikai lehetõségek
közül választhatunk: nyomtathatjuk, e-mail-
ben hazaküldhetjük, sõt magát a keresést is el-
menthetjük. Bemutatott néhány mintakere-
sést: életrajzot, bibliográfiát, full text (teljes
szövegû) tanulmányt, irodalmi szöveget – drá-
marészletet találtunk meg pillanatok alatt.

Az International Index to Performing Arts
adatbázissal még ismerkednek a FSZEK Köz-
ponti Könyvtárának olvasói – 2009 januárjától
van elõfizetve. Mivel ez is Chadwyck adatbá-
zis, a szerkezete, keresési technikái a
Literature Online-éhoz hasonlóak. Az IIPA az
elõadómûvészetekre helyezi a hangsúlyt:
filmmûvészet, színházmûvészet, bábjáték, cir-
kuszmûvészet, performance, táncmûvészet,

opera, musical és televízió mûfajához tartozó
tanulmányok között kereshetünk. Bár már
1864-ben kiadott full text szöveg is megtalál-
ható benne, mégis a teljes szövegek zöme az
elmúlt hat év folyóirattermésébõl származik –
emelte ki a bemutatót tartó Csoma Éva.

A RefWorks-szel Kukor Ferenc, a Szaktájé-
koztató csoport vezetõje ismertette meg a
hallgatóságot. Elsõként leszögezte, hogy 
a RefWorks bibliográfiakezelõ szoftver nem
klasszikus értelemben vett adatbázis, hanem
egy elektronikus segédlet. Mivel webalapú, a
FSZEK-ben történõ egyszeri regisztráció után
bárhonnan használható. (A távoli hozzáférés
lehetõsége rendkívül vonzó a felhasználók-
nak.) Áttekintettük a lényeges elemeket: mi-
ként hozhatunk létre mapparendszert, hogyan
lehet bibliográfiai rekordokat importálni 
és exportálni különbözõ adatbázisokból és
OPAC-okból (például az Ebscóból vagy a Bri-
tish Library könyvtári adatbázisából), vala-
mint hogyan lehet egyedileg bevinni adatokat
a rendszerbe. Végül megmutatta a különbözõ
sémákat, amelyek más-más formába öntik a
bibliográfiát, amely megosztható és e-mailben
elküldhetõ. Az elõadás után többen regisztrál-
tak a helyszínen a RefWorks-be.

A korábbi Grove Art adatbázist most Oxford
Art Online címen is ismerhetik a könyvtár
használói. Téchy Tünde, a Tájékoztató osztály
vezetõje kiemelte, hogy az adatbázis gerincét
továbbra is a Grove Art Online adja – alapja a
harmincnégy kötetes, Dictionary of Art cím-
mel megjelent lexikonsorozat továbbfejlesz-
tett, online verziója, ez egészül ki a The Ox-
ford Companion to Western Art, Encyclopedia
of Aesthetics és a The Concise Oxford
Dictionary of Art Terms adatbázisaival.

Végigtekintette a gyors keresés, részletes ke-
resés és böngészés lehetõségeit, külön idõt
szánva a képek keresésére. Bemutatta azt a rész-
letes képkeresésben választható lehetõséget,
amely linkek segítségével más mûvészeti adat-
bázisokhoz, képtárak web-oldalaihoz is elvezet.
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A zenei adatbázisok sorából Bándoli Ka-
talin, a FSZEK Zenei gyûjteményének mun-
katársa mutatott be két fontosabb forrást. 
A Music Index Online-ra a FSZEK külön
elõfizet, de az Ebsco felületén választható,
ezáltal sokak számára ismert a használata,
kere-sési technikája. Bándoli Katalin felhívta
a figyelmet, hogy a Music Index a zenei idõ-
szaki kiadványok legátfogóbb bibliográfiai
és részben teljes szöveges adatbázisa, mely
negyven ország nyolcszázötven periodi-
kumát indexeli, és jelenleg 1,4 millió rekor-
dot tartalmaz. Az idõszaki kiadványok cikkei
mellett konferenciaanyagok, beszámolók,
disszertációk és nekrológok is kereshetõk
benne.

Az Oxford Music Online (elõzménye a
Grove Music Online) több teljes szövegû
adatbázisból tevõdik össze: Grove Music
Online, The Oxford Dictionary of Music, The
Oxford Companion to Music, The New Grove
Dictionary of Music and Musicians, The New
Grove Dictionary of Opera, The New Grove
Dictionary of Jazz és az Encyclopedia of
Popular Music online változata. A szövegeket
képek és hangfájlok egészítik ki. 

Az online szociológiai, társadalomtudomá-
nyi adatbázisokat Karbach Erika, a Szocioló-
giai gyûjtemény osztályvezetõje mutatta be.
Ismertette a CSA Sociological Abstracts, a
Social Services Abstracts, az EBSCO
SocIndex, az IBSS, az SSCI és a Gale virtual
reference library fontosabb vonásait, felhívta
a figyelmet jelentõségükre, valamint az adat-
bázisok kiválasztásának szempontjaira. A tá-
voli elérés módjainak bemutatása után két na-
gyon fontos szociológiai adatbázis, a CSA SA
+ SSA és az Ebsco Socindex tartalmát, folyó-
irat-lefedettségét, full text mennyiségét és
használatát vetette össze. 

Részletesen bemutatta a ProQuest CSA
Illumina majd az EBSCO SocINDEX with
Full Text szolgáltatásait, keresési lehetõségét,
valamint az utóbbinál a citációk keresésének
módját.

Végül tíz szociológiai, társadalomtudomá-
nyi e-bookot mutatott be, melyekhez a Gale
Virtual Reference Library keretében férhetnek
hozzá olvasóink, és  amelyek az említett szak-
területek legfrissebb, legszínvonalasabb refer-
ence-eszközei. ■
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Herta Müller kapta 
az irodalmi Nobel-díjat

Október 8-án 13 órakor kihirdették Stock-
holmban a 2009-es irodalmi Nobel-díj nyerte-
sét. A kitüntetett Herta Müller német prózaíró,
esszéista.

Herta Müller 1953-ban született Romániá-
ban, a németek lakta Bánátban. 1973-tól 1976-
ig germanisztikát és romanisztikát hallgatott a
Temesvári Egyetemen. Négy másik társával,
Wiliam Totok, Rolf Bossert, Richard Wagner,
Ernest Wichner, szintén fiatal, romániai német
írókkal megalapították az Aktionsgruppe
Banatot, amelyet esztétikai nézetei miatt – pél-
dául mert azt vallották, hogy „a megrendelésre
írott irodalom nem irodalom, az nem is léte-
zik” – nem nézett jó szemmel a hatalom.
Többüket letartóztatták vagy eltávolították az
egyetemrõl. Herta Müller fordítóként helyez-
kedett el egy autógyárban, ahonnan azért rúg-
ták ki, mert nem volt hajlandó együttmûködni
a titkosszolgálattal.

Ebben az idõszakban két könyve jelent
meg, 1982-ben a Niederungen, 1984-ben a
Druckender Tango, és 1984-ben kiengedték
az országból, hogy részt vehessen a Frankfur-
ti Könyvvásáron. Ekkor még nem akart kiván-
dorolni. „Nem akartam elmenni. Én mindig
azt mondtam, nem mehet el mindenki. Csak
egyvalakinek kell mennie, és akkor mindenki
maradhat. Hiszen nem lehet fordítva, hogy
mindenki elmegy, és csak az az egy marad. A
diktátornak kell mennie, és akkor mindenki
más maradhat.” 1987-ben a titkosszolgálat
zaklatásaitól kikészülve emigrált, azóta Ber-
linben él. 

Az elmúlt húsz évben húsznál több könyve
jelent meg. A legfontosabb német írók közt
tartják számon, Graz és Bremen városok iro-
dalmi díjával, a Konrad Adenauer Alapítvány
díjával, Franz Kafka-díjjal tüntették ki, és két-
szer jelölték irodalmi Nobel-díjra. Herztier cí-
mû kötetéért megkapta az International
IMPAC Dublin Literary Awardot, amely a
Nobel-díj után a legnagyobb pénzdíjjal járó
kitüntetés, amelyet egyetlen mûvel lehet kiér-
demelni. A kötet a Polirom Kiadónál 2006-
ban jelent meg románul Nora Iuga fordításá-
ban Animalul inimii címmel. 

Magyarul eddig egyetlen megjelent köny-
vének címe: A rókák csapdába esnek (Pesti
Szalon, 1995) 

Forrás: www.oik.hu


