
SZÁMÍTÓGÉP 
A KÖNYVTÁRBAN

A könyvtár lelke a katalógus, amelynek segítségével sok
rétűen kereshetünk a könyvek között. Ha egy 20 ezer köte
tes iskolai könyvtárban van betűrendes és tárgyszókata
lógus is, és az összes lehetséges helyre besoroljuk a cédu
lákat, akkor a rendezett katalóguscédulák száma 100 000 
felett lesz! Képzeld el ezt a munkát egy több milliós könyv
tárban! Hiszen ott még többféle speciális katalógus is lé
tezhet, s ráadásul a könyvtári állományt állandóan admi
nisztrálni kell, hiszen naponta több ezer könyvet kikölcsö
nöznek, és ugyanannyit vissza is hoznak. S akkor még nem 
beszéltünk a tízezernyi beiratkozott olvasó nyilvántartá
sáról. Ezek után nem nehéz elképzelni, hogy a könyvtá
rosok fantáziáját miért is ragadta meg a számítógép.

KÖNYVTÁRI
SZÁMÍTÓGÉPES ALAPOK
A könyvtári számítógépesítés adatbázisra* épül. Ez a könyv
tári felfogásban nem más, mint a cédulára alapozott

A nagy könyvtárak klasszikus 
cédulakatalógusai hosszú 
folyosókat töltenek meg

A British Library katalógusa 
a hálózaton
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Még a legrégebbi kódexek 
tanulmányozásakor is szükségünk 
lehet a számítógépes katalógusok 
segítségére

katalógusnak és nyilvántartásnak az elektronizált változa
ta. Az adatbázis megfelel a katalógusszekrénynek, a cédula 
a rekordnak*. A könyvtári rekord is adatmezőkből* áll, 
amelyek szigorú szabványok szerint tartalmazzák a művek 
adatait. A legfontosabb mezők (a katalóguscédulának is 
megfeleltethetően) a következők:

• szerző(k),
• cím,
• kiadó,
• kiadási hely,
• kiadási év,
• tárgyszavak,
• szakszámok.

A valódi könyvtári adatbázis ennél sokkal több mezővel 
dolgozik, mivel a nemzetközileg egységesített rekordfor
mátum majd 1000 különféle mezőt tartalmazhat.
Nézzük, hogyan folyik a keresés!
Képzeljük el, hogy Verne „Kétévi vakáció" című regényét 
akarjuk megkeresni a könyvtári adatbázisban. Ez azt jelen
ti, hogy a szerző mezőben meg kell adnunk Vernét, a cím 
mezőben pedig mondjuk a vakáció szót. Ha a kereső pa
rancsunk az angol „find" [keres] szó, és az egyes mezőket 
a nemzetközileg használt angol rövidítéssel jelölöm [author 
= auth (szerző), title = titl], akkor egy parancsnyelven meg
fogalmazott keresés a megadott könyv után így nézne ki:

find auth Verne and titl vakáció

Kapcsolgatok a csatornák között: 
British Library, Széchényi 
Könyvtár, nini, ez meg a suli 
könyvtára

Ez tehát azt jelenti, hogy „keresd a szerzőnél Vernét, és hoz
zá azokat, ahol a címben szerepel a vakáció szó". A számí
tógép például talál 25 Vernét tartalmazó rekordot, és 45 olyat, 
ahol a címben előfordul a „vakáció" szó, de a mindkét szem
pontnak megfelelő rekordok száma mondjuk csak kettő lesz. 
Ezek lesznek a keresett könyv adatait tartalmazó rekordok!
A kereséskor jó tudni néhány trükköt. A ragozó nyelveknél, 
mint amilyen a magyar is, elképesztő különbséget okoz, 
ha a cím részeként a „gazdaság" szóra keresünk, vagy en
nek összes ragozott alakjára. Ezt a problémát az űn. cson
kolással* oldjuk meg, amikor is egy jellel (*, $, % esetleg #) 
fejezzük be a keresett szóalakot. A gazdaság$ keresés te
hát megtalál minden így kezdődő szót (például gazdasági, 
gazdaságot, gazdaságnak stb.). A másik segítség lehet a bár
mely karaktert helyettesíteni tudó joker*. Ez többnyire a ?. 
Például Jókainak régebben így is írták a nevét: Jókay. Ha 
így keressük: Jóka?, akkor mindkét alakot megtaláljuk.
A legújabb könyvtári rendszerek, CD-ROM-ok esetén még 
ennél is egyszerűbb a keresés, mert az ember egy kitöltendő 
űrlapot kap, amibe beírja az üres mezőkbe a kívánságait és 
a logikai összekapcsolást a rendszer elvégzi helyette.
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A számítógépes katalógusokat 
nem pusztán egy könyv 
meglétének ellenőrzésére 
használhatjuk, hanem általános 
tájékozódásra is egy témában, 
a hagyományos kézikönyvekkel 
együtt

A könyvtárban a gépek hálózatban működnek, összekap
csolva az egész rendszert kiszolgáló központi géppel, 
a szerverrel*. Ha a számítógépet arra használod pusztán, 
hogy a szerverrel dolgozzon, akkor azt mondjuk, hogy 
terminálként* működik. A könyvtárban kezelhető gépeket 
-  az olvasói terminálokat -  a keresésre használják. Más 
terminálokon ugyanezen szerverre viszik fel a könyvek 
adatait a könyvtárosok.
A számítógép a könyvtárban többféle módon is jelen van, 
így érdemes áttekinteni, milyen funkciókat és hogyan lát 
el. Egy nagyobb könyvtárat veszünk alapul, mivel ott min
den részlet tanulmányozható, de az egyes részfeladatokat 
kisebb könyvtárakban is hasonlóan oldják

A katalógusok és a visszakeresés 
folyton előjönnek. Legjobb lesz, 
ha a hagyományos fiókos 
rendszert összehasonlítod ezzel 
az újjal. így könnyebb 
mindkettőt megjegyezni!

Több könyvtár elektronikus 
katalógusában egyszerre 
kereshetünk a KözElKat 
segítségével.
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A korszerű könyvtár egyik 
legfontosabb ismérve: 
a számítógépes katalógus
terminálok megléte

Hallottad már?
Kevesen tudják, hogy az inter
net világhálózat korai szaka
szában a nyilvános számítógé
pes könyvtári katalógusok vol
tak a legkeresettebb és leg
megbízhatóbb hálózati szolgál
tatások, Ennek az az oka, hogy 
a könyvtári számítógépes 
rendszereknek nagy bizton
sággal kellett kiszolgálni a napi 
munkát a könyvtárakban, így 
állandóan fejlesztették azokat. 
Az interneten való elérhetőség 
csupán „mellékszolgáltatás" 
volt, de a belső könyvtári 
rendszer stabilitása garantálta 
az internetes elérhetőség 
biztonságát is. Ma már több 
ezer könyvtári katalógus talál
ható meg a hálózaton, köztük 
több tucat magyar is.

A szegedi Egyetemi Könyvtár 
katalógusa az interneten

A KÖNYVTÁRI 
SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER
Kezdetben a gyors visszakereshetőség volt az elsődleges 
szempont, ezért a katalóguscédulákat vitték fel a gépre. 
Később kiderült, hogy az egyes munkaterületek egymás
sal annyira összefüggenek, hogy érdemesebb a teljes 
könyvtári munkafolyamatot gépesíteni a könyv megvásár
lásától a katalóguson át a kölcsönzőig.
Ez számos előnnyel jár: amint a könyvtáros bevitte a rend
szerbe egy újonnan megvásárolt könyv adatait, ez már 
azonnal látszik az olvasók terminálján is. Ha kiírod a rak
tári számát egy kérőlapra és kikéred a kölcsönzőbe, ak
kor a te személyi rekordodat összeköti a gép a könyv re
kordjával. Ha a valaki ezután ül csak le a terminál elé, ne
ki már a raktári szám mellett villog a felirat: kikölcsönöz
ve! Ha nem ilyen gyors a feldolgozás, akkor hamis infor
mációkat adhatna a rendszer.

A számítógépes katalógus*
A könyvtárhasználó két főbb ponton találkozik a gépesítés
sel a könyvtárban: a kölcsönzőben és az elektronikus kata
lógusnál.
A modern könyvtár számítógépes rendszere ugyanúgy 
elérhető az olvasótermi terminálról, mint a világ bármely 
részéről az interneten* keresztül. Ez esetben a könyvtár nyi
tólapjáról* elérhetővé kell tenni a könyvtári adatbázisokat, 
elsősorban a katalógust. A böngészőben* ilyenkor a követ
kező vagy hasonló, kitöltendő űrlap jelenik meg:
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Gépesített kölcsönzés*
A másik terület a kölcsönzés, ahol a felhasználó találko
zik a számítógéppel. A kölcsönözni kívánt könyvben egy 
vonalkód van beragasztva, amelyik azt, és csakis azt azo
nosítja. A könyv adatait persze nem a vonalkód* hordoz
za, hanem a vonalkód egy egyedi azonosító, melynek se
gítségével a rendszer megkeresi az adatbázisban a jellem
zőket. A könyvtáros beolvastatja a gépbe a vonalkódot, az
az megkeresi a könyv rekordját. Utána az olvasó adja át 
a saját kölcsönző jegyét, amelyiken egy másik vonalkód 
van. A gép azt is beolvassa, megkeresi az olvasók adatbá
zisában. Ellenőrzi, hogy rendben van-e minden: nincs-e 
lejárt könyv, van-e tartozás. Ha semmi gond, akkor a két 
rekord, a könyvé és az olvasóé összekapcsolódik a kölcsön
zési időre.
Látható, hogy az egész könyvtári műveletsort kezeli a gép. 
De ezzel még a könyvtári gépesítés nincs lezárva, a há
lózat nem ér véget a könyvtár falainál, hanem összekap
csolja a modern könyvtárat az egész világgal. Munkában a vonalkód-leolvasó

Az amerikai Kongresszusi 
Könyvtár (Library o f Congress) 
katalógusa az interneten

Yá K é r d é s e k

1. Milyen feladatokat lát el a számítógép a könyvtárban?
2. Mit kell tudni az adatok számítógépes visszakereséséhez a könyvtárban?
3. Mit kell tudni az adatbázis-, a rekord- és a mezőfogalmakról egy számítógépes könyv

keresésnél?
4. Hogyan keresnél ismeretterjesztő könyvet a hobbidhoz?
5. Melyek a számítógépes katalógus főbb részei?
6. Mit értünk gépesített kölcsönzésen ?
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Egy jó  kis függőágy... de jaj, azt 
hiszem, hálóba kerültem

KÖNYVTÁR A VILÁGHÁLÓN, 
VILÁGHÁLÓ A KÖNYVTÁRBAN
A könyvtárak már az internet kialakulásának kezdeti sza
kaszában fontos szerepet játszottak, hiszen a könyvtárak 
számítógépes katalógusai fontos nyilvános információ- 
forrásokká válhattak. Ma a könyvtárakat két kihívás is éri 
az internettel kapcsolatban:

• számítógépesítettségük foka lehetővé teszi, hogy legfon
tosabb szolgáltatásaikat megjelenítsék a világhálózaton;

• a könyvtárosok meglehetősen nagy tapasztalatra tettek  
szert, hogyan igazodjanak el az internet adattömegében, 
így helyet és szakismeretet is tudnak adni a felhaszná
lóknak a világhálózat használatához.

Könyvtári szolgáltatások az interneten
A modern könyvtárak számítógépes rendszere lehetővé tesz 
olyan szolgáltatásokat az interneten, amelyeket a könyv
tár látogatói is megkapnak a könyvtár saját termináljai 
előtt ülve. Kezdetben ez azt jelentette pusztán, hogy mód 
nyílt arra, hogy a távoli terminálról, vagy telefonos hívás
sal bejelentkező megnézhesse a könyvtár nyilvános számí
tógépes katalógusát. Az internet fejlődése lehetővé tette, 
hogy ma már nem csupán távoli számitógépes adatbázisok
ban kereshetünk, hanem közzé is tehetünk dokumentumo
kat. Az internet jelenlegi szolgáltatásainak szinte egésze 
egy speciális dokumentumtípusba van beágyazva, sőt ma 
már ebben a formában látjuk a katalógusokat is.

Az amerikai Kongresszusi 
Könyvtár (Library o f Congress) 
internetes nyitólapja messze 
több információt kínál, mint 
a puszta katalógus
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V ilágm éretű  h ip erszö veg  rendszer: a W W W
A kutatók a kilencvenes évek elején kitaláltak egy olyan 
fájlformátumot, amely alkalmas szövegek, ábrák, képek és 
hangok, sőt videók megjelenítésére is. Ez a dokumentum- 
típus egy speciális program segítségével bárhonnan 
megjeleníthető volt, ahol a megfelelő kapcsolat kiépült. 
Legfontosabb tulajdonsága azonban az, hogy el lehet ben
ne helyezni olyan hivatkozásokat*, amelyeket kiválasztva 
más hasonló dokumentumokhoz juthatunk el. Az ilyen tí
pusú dokumentumot hiperszövegnek, más néven hyper- 
textnek* nevezzük. Ezért e fájltípust angolul Hypertext 
Markup Language névvel illették, rövidítve HTML-nek*. 
Az interneten át elérhető sok millió hypertext oldal szám
talan módon kapcsolódik egymásba. Az egész elképzelést 
angolul World Wide Web-nek* nevezték el, rövidítve így 
emlegetik: WWW.
Amikor az internet böngészővel letöltünk és megjelení
tünk egy HTML nyelven megírt oldalt, legtöbbször más 
oldalakhoz is eljuttat minket. A HTML formának egy sa
játossága, hogy beleépíthetők különféle adatbázis-lekér
dezések is. így áll elő az űrlap (a könyvtárgépesítésnél már 
emlegettük), amelyet kitöltve választ kaphatunk a könyv
tárkatalógustól kérdésünkre. A hypertext számos más le
hetőséget is kínál a modern könyvtárnak, hogy bemutas
sa önmagát, szolgáltatásait. Nézzük meg egy magyar egye
temi könyvtár internetes nyitólapját!
A hypertext lapokon a katalógus mellett megjelennek 
az intézmény legfontosabb ismérvei. Mód nyílik arra is.

Ete ¥*« Qo BooW.t ŰP*>ra D«»uav Wndov. H«ip __ _______-— "
| | Honé | Edu | Rdoad | | Open | Port | find | J.-------------------

LtiMbwvjWp //»•»« b*Ji>trtgBdfu/hon*o«o»HiNrt —----- jJ

Ide ka ttin tva  J á o n l á t J B a  íU 'J u in tu i / s a y s lw n  : < s »

kereshetünk E g y e t e m i  K Ö i i y  V t á í  A könyvtár képe
a katalógusokban

A vá lasztha tó  a i  UJ^  'ív n ú é t j ^ r / i  ■■ ■■ '  j

menüpontok ^  I t t  ta lá lod  mindig a legfrissebb dolgokat

A több, mint egymillió kötetes Egyetemi Könyvtár már a Szépédi Umversitas tényleges megalakulása előtt évtizedekkel j 
univerzitás-könyvtárként működött, hisz 'anyaintézményén' túl könyvekkel látta el az összes szegedi felsőoktatási intézmény J 

szinte valamennyi hallgatóját Amai, mintegy 15 000 beiratkozott olvasó nagyrésze így egyetemi-főiskolai polgár, illetve \ 
szegedi vagy környékbeli lakos, nemritkán egykori szegedi diák A mintegy 50 fos szakembergárda és a  csaknem 20 fős í 
kisegítő személyzet tehát nagyon kiterjedt tudományos és oktatói kór ellátásáról, kiszolgálásáról gondoskodik, s azon 

igyekszik, hogy az elektronikus hálózatok révén mind tágabb környezetének is hasznos információkat nyújtson

------- i-------------------------------------------------------------------------------
Általános tudnivalók * Szoláltatások ♦ Címlisták •  Katalógusok * Kulongvúitemények * Nyitólapok 

Virtuális kiállítások •  Elektronikus konwtár * Virtuális könyvtár * HTML-segédletek 
Amerika! Felsőoktatási Információs Központ 
JATE * Umversitas •  Szeged * Magyarország

V e n d é g ig #  J
Pccvnrt Dow Ld?

Hallottad már?
A hypertext vagy hiperszöveg 
egyik atyja az amerikai Ted 
Nelson volt. Egyetemista korá
ban, a 60-as években arról ál
modozott, hogy egykor majd 
az egész világot számítógépes 
hálózatok fogják át, amelyeken 
minden érintett intézmény a 
neki legfontosabb információ
kat nyilvánosság elé tárja. 
Nelson úgy képzelte, hogy az 
így keletkezett hatalmas isme
retanyag fontosabb informá
ciói egymásra utalnak, így ez a 
„szövegvilág" sokféleképpen 
bebarangolható lesz. Ugye, 
mintha az internetet álmodta 
volna meg?

A könyvtár nyitólapjának internet-címe

Az angol nyelvre váltás szimbóluma

Kapcsolatok az anyaintézmény, a város 
és az ország felé

I t t  a felhasználók üzenhetnek: tetszettek-e 
a szolgáltatások?

A modern könyvtár 
az interneten is sok 
szolgáltatással jelenik meg
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Arany János Ószikékje 
az interneten

Tényleg! Úgy látszik, 
a rekord = cédula, 
a HTML oldal = dokumentum. 
Az interneten is visszakeresünk, 
ehhez index kell, meg tárgysza
vak. .. Nézzük csak, hol jöttek 
ezek először elő?

hogy egy témát elektronikusan feldolgozzanak. Ilyen új tí
pusú elgondolás lehet például a hagyományos, könyvtá
rakban amúgy is gyakorta megrendezett kiállítások 
internetes formája. Ilyenkor a feldolgozandó téma doku
mentumait jeleníti meg a hypertext oldal.

In ternethasznála t a könyvtárban
Ahogy a könyvtári szolgáltatások megjelennek az interne
ten, ugyanúgy magától értetődően a könyvtárosokból is 
rendkívüli érdeklődést vált ki a világhálózat. A világhálózat 
úgy is felfogható, mint egy látszólagos (virtuális) világkönyv
tár, amelynek mintegy több száz millió dokumentuma átszö
vi egymást. Ez az irdatlan tömegű információ igen élesen 
veti fel az eligazodás kérdését. Mert hiába „van fönt az inter
neten minden", ha fogalmunk sincs arról, hogyan keressük 
meg az éppen nekünk fontosat. Az internet minden újsze
rűsége ellenére sokat őriz a hagyományos könyvtári rendből. 
Egyik visszakereső rendszerére rápillantva mindjárt eszünk
be jut a szakrendi, illetve a tárgyszókatalógus (lásd internet- 
startvonal II.).

K é r d é s e k

1. Miért fontos a könyvtárak számára az internet, és miért fontosak az internet számára 
a könyvtárak?

2. Milyen speciális lehetőséget biztosít a hypertext a hagyományos szöveghez képest?
3. Melyek a számítógépesített könyvtár legfontosabb szolgáltatásai?
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FELDOLGOZZUK 
AZ INFORMÁCIÓKAT
A könyvtár legfontosabb feladata, hogy segítsen az isme
retek megszerzésében. Ahhoz, hogy szervezetten tudjunk 
dolgozni, meg kell határoznunk, mi is pontosan a célunk. 
Nem mindegy, hogy rövid órai beszámolóhoz, referátum
hoz*, vagy valamilyen komolyabb dolgozathoz gyűjtünk 
anyagot. Az is egészen más típusú előkészületeket kíván, 
ha a „produkciónk" szóbeli feladat, vagy ha írásbeli mun
kát kell készítenünk.

Anyaggyűjtéssel kezdjük a munkát, melynek során fel
derítjük a könyvtári információkat, például használjuk 
a kézikönyveket. Ezután kijegyzeteljük az összegyűlt 
anyagot, majd elkészítjük a vázlatot. A vázlat alapján 
vagy szabad előadásra készülünk, vagy írásban készít
jük el dolgozatunkat. Az írásbeli munka során szembe 
kell néznünk egy sor szigorú formai követelménnyel, és 
be kell tartani a mások szellemi munkájára való hivat
kozás szabályait.

Anyaggyűjtés
Legjobb, ha az anyaggyűjtés színtere a könyvtár. Mert hi
ába vesszük magunkat otthon körül a várhatóan szüksé
ges könyvekkel, folyóiratokkal, mindig kiderülhet, hogy va
laminek utána kell nézni.
Érdemes úgy munkához látnunk, hogy megnézzük a szak- 
katalógusban vagy a tárgyszókatalógusban, van-e valami
lyen, a témánkat lehető legteljesebben átfogó mű, mono
gráfia. Az ilyen típusú könyvek általában teljes bevezetést 
nyújtanak az adott témakörhöz, eligazítanak az addig 
megjelent irodalmat illetően, és bőségesen utalnak továb
bi olvasnivalókra.
Ha nem találunk megfelelő könyvet, vagy elavultnak érez
zük azt, érdemes megnézni a bibliográfiát, m it írtak eddig 
az adott témában. írjuk össze az optimális listára töreked
ve mindazon művek jegyzékét, amire szükségünk lehet. 
Szakirodalmi listánkat aztán vessük össze a helyi könyv
tári katalógusokkal, hogy lássuk, megvannak-e a szüksé
ges dokumentumok. Egy-egy fontosnak tűnő műnek más 
könyvtárban is utánanézhetünk, vagy megrendelhetünk 
egy adott munkát könyvtárközi kölcsönzéssel egy távolab
bi könyvtárból is. Általában azonban az iskolai és a váro
si könyvtár elegendő művet kínál munkánkhoz.

Az anyaggyűjtés fontos 
kezdőlépése: tájékozódás 
a lexikonokban

Hallottad már?
A könyvtárközi kölcsönzés le
hetősége -  elvileg -  minden 
könyvtár és könyvtárhasználó 
rendelkezésére áll. Bemegyünk 
a legközelebbi könyvtárba, s 
ha nincs meg az adott mű..., 
nos, akkor jön a könyvtárközi 
kölcsönzés.
Ez a szolgáltatás postai úton tör
ténik, de az adott könyv kere
sése már a legtöbb helyen szá
mítógépen és hálózaton zajlik. 
A  K ö z ö s  E le k tro n ik u s  K a ta ló 
gus (KözElKat) éppen azt a célt 
szolgálja, hogy megkeressünk 
egy könyvet országon belül. 
Hasonló keresőrendszerek per
sze más országokban is vannak, 
s nemsokára talán rendelke
zésre áll egy összeurópai vagy 
egész világot átfogó könyv- 
lelőhely-kereső rendszer is...
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Ügyesen titkoltuk, de hát ezért 
volt az egész...
Hogy használni tudd! 
Önmagában a katalógusoknak, 
internetnek, kézikönyveknek 
nem sok értelme van. így, hogy 
a munkádat szolgálják, hogy 
egy gyakorlati cél érdekében 
„befogd" őket... így már igen, 
így már nagyon is hasznos 
dolgoknak tűnnek!
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Amennyiben rendelkezésre állnak számítógépes eszközök, úgy 
bátran vonjuk be azokat is a munkába! Nézzük meg, milyen 
CD-ROM-on lévő kézikönyvek, lexikonok jöhetnek szóba! 
Figyeljünk arra is, hogy a számítógépes eszközökkel sok
kal gyorsabban és lényegretörőbben kereshetünk. Ha te
matikus anyagot keresünk, akkor érdemes bevetni az inter
net nagy „tárgyszókatalógusait" és a keresőprogramokat.

Kézikönyvek
Amikor a listánkon szereplő könyveket, cikkeket kézbe 
vesszük, számtalan olyan fogalommal, névvel, hellyel, 
adattal találkozhatunk, amiket nem értünk, vagy nem 
tudjuk elhelyezni eddigi tudásunk alapján. Ezért jó, ha is
merjük a segédkönyvtárat és abban a legfontosabb kézi
könyveket. Szükségünk lehet az „Idegen szavak szótárára", 
egy-két általános lexikonra, szaklexikonra. Nem árt, ha 
tudjuk a polcon a „Magyar életrajzi lexikon" és a „Nem
zetközi ki kicsoda" helyét. A dolgoknak általában földraj
zi vonatkozása is van, így jó, ha kéznél van a „Világatlasz". 
Ha szóbeli beszámolóra készülünk, az idegen nevek kiej
tését ellenőrizzük az „Idegen nevek kiejtési szótárában".

Jegyzetelés
Első olvasásra nem rögzülnek az ismeretek, s amúgy is sok 
könyvet kézbe veszünk. Ha emlékeznénk is az olvasottak 
egy részére, szinte biztosan összekeverednének a dolgok. 
Legjobb, ha olvasás közben jegyzetelünk. Mivel még nem 
tudjuk, milyen sorrendben és mit fogunk olvasmányaink
ból felhasználni, fontos, hogy ne füzetbe, hanem lehetőleg 
egyforma méretű cédulákra írjunk. Talán a legjobb méret 
a négybe vágott géppapíré (A6). Céduláinkon egyforma he
lyen és következetesen tüntessük föl, hogy miből jegyze
telünk éppen: legalább a szerzőt, a címet és a kiadás évét 
írjuk fel. Nem árt, ha hozzászokunk, hogy nem komplett 
műveket jegyzetelünk, hanem lényeget gyűjtünk ki. Sem
mi szükség arra, hogy egy nagyobb műből kisebbet állít
sunk elő. Célszerű minden témát külön jegyzetlapra írnunk, 
a tárgyszókatalógushoz hasonlóan ellátnunk céduláinkat 
egy-két szavas témamegjelöléssel.
Legtöbbször nem folyamatos szöveg formájában jegyze
telünk, hanem tömören, pár szóval rögzítjük a lényeget.
Előfordulhat azonban, hogy valamit szó szerint szeret
nénk idézni, ezt pontosan, idézőjelek között írjuk ki, s je
gyezzük le mellé a pontos lapszámot is. Munka közben ren
dezgessük céduláinkat, próbáljuk egymás mellé rakni 
az összeillő darabokat! így jobban kikristályosodik majda
ni munkánk gondolatmenete, és előbb észrevesszük a hi
ányzó dolgokat is.
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[ Sándor; ered. Petmvics (1823-1849): költő. Kiskörösön ~ |  
született; apja mészáros, kocsmáros volt. Kiskunfélegyházán 
töltötte gyermekkorát. Sokfelé járt Iskolába (Szabadszállás, 
Kecskemét, Sárszentlörinc, Pest, Aszód, Selmec, Pápa); volt 
katona és vándorszínész; 1844-ben a Pesti Divatlap 
segédszerk.-je, ekkor jelent meg Versek c. első kötete. 1846-ban 
az Életképek munkatársa. 1847-ben megjelentek Összes 
költeményei; ez évben vette feleségül Szendrey Júliát. 1848. 
márciusában a pesti forradalom egyik szervezője, Nemzeti dala

A Petőfi-szócikk az Akadémiai Kislexikon CD-ROM-os változatában

A világ egyik legjobb számítógépes atlasza a Microsoft Encarta Atlas
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Rendszerezzük céduláinkat!

Házi dolgozataink, kiselőadásaink 
elkészítéséhez nagy segítség 
a legközelebbi „nagykönyvtár'' 
foiyóira tolvasó- terme

Vázlatírás
Amikor már úgy tűnik, elegendő anyagot gyűjtöttünk, ren
dezzük céduláinkat. Ekkor kirajzolódik, mi is gyűlt össze. 
Előfordul, hogy egy-két jegyzet feleslegesnek tűnik: ne fél
jünk kihagyni őket, ha kilógnak a sorból, csak terhelnénk 
vele mondandónkat. Ezek után hozzáfoghatunk a vázlat
íráshoz. Elsőként előadandónk vagy írásművünk főbb 
pontjait rögzítjük, aztán részletesen kidolgozzuk a vázla
tot. Legjobb, ha kezdetben a szokásos hármas szerkezet
ben gondolkozunk: bevezetjük a témát, majd kifejtjük azt, 
és a tanulságokat levonva összefoglaljuk a lényeget.
Felmerülhet, hogy menet közben szükség lesz újabb ada
tokra. Ezeket később is beszerezhetjük, de mindig szab
junk magunknak határt: nem jó, ha még az utolsó simí
tások alatt is folyik az anyaggyűjtés.

E lkészítjük  a m u n ká t
Ha szóbeli beszámolóra készülünk, akkor itt be is fejezhet
jük a felkészülést, hiszen a vázlat elég arra, hogy szaba
don előadjuk mondandónkat. Az előadás közben legyenek 
kéznél jegyzetcéduláink is, szükség lehet rájuk. Ha még 
nincs gyakorlatunk, próbáljuk magunkban (vagy még jobb 
ha hangosan) elmondani a szöveget, és figyeljünk az idő
tartamra is. Nincs annál szörnyűbb, mint amikor ötperces 
kiselőadásnak szánt beszámolónk negyvenedik percében 
belénk fojtják a szót. Meglehetősen nagy gyakorlat kell ah
hoz, hogy beszéd közben tudjuk tartani a tempót. Ha lehet, 
használj órát, amire beszéd közben oda tudsz pillantani. 
Kerüld azt, hogy írásban elkészített dolgozatot felolvass 
előadás címén! Pongyolább lesz ugyan a szabadon előadott 
szöveg, viszont jobban leköti a hallgatóságot az élő beszéd, 
írásbeli munka esetén most jön a munka dandárja, hiszen 
meg kell fogalmaznunk és írnunk mondatról mondatra dol
gozatunkat. Igyekezzünk munkánkat úgy szerkeszteni, 
hogy az első része keltse fel a figyelmet és alapozza meg 
a későbbieket! Adjon annyi ismeretet, amivel érthető lesz 
a lényeg, amiért az egész munkába belefogtunk. A középső 
rész logikusan felépítve adja elő a témát a megkívánt rész
letességgel, alaposan alátámasztva minden állításunkat. 
A befejezésben emeljük ki a lényeget ismét, s tömören fog
laljuk össze érvelésünket!

u  K é r d é s e k

1. Hasonlítsátok össze az írásbeli és a szóbeli megnyilvánulásra való felkészülést!
2. Melyek az információk személyes feldolgozásának legfontosabb stádiumai?
3. Az anyaggyűjtés menetének melyek a legfontosabb elemei?
4. Hogyan célszerű jegyzetelni és milyen formátumban?
5. Ismertesd a vázlatírás menetét!
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AZ ÍRÁSBELI MUNKA ALAPVETŐ 
FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Ez a szigorú alcím arra utal, hogy az írásbeli munkákkal 
szemben nagyobbak az elvárások, komolyabbak a kötött
ségek is. Nem véletlen mondják, hogy a „szó elszáll, az írás 
megmarad", bizony gondosabb munkára van szükség, 
mint egy vázlatból elmondott előadás esetében.
Tagoljuk írásművünket fejezetekre, esetleg alfejezetekre. 
Az ismeretközlő munkáknál jól beválik a tizedes alapú fe
jezetszámozás. Beljebb kezdett első sorral vagy az üres 
sorokkal tagoljuk a bekezdéseket. Mondandónk lényegét 
aláhúzással, vastagítással, esetleg dőlt írással emeljük ki. 
Vigyázzunk arra, hogy ezeket következetesen alkalmaz
zuk! Ábráinkat, rajzainkat számozzuk meg, s így hivat
kozzunk rájuk a szövegben, vagy írjuk alájuk röviden, 
miről szólnak!

A hivatkozás
Szóbeli és írásbeli munkáink is 
legyenek tömörek, 
lényegretörőek

Ha valakinek a konkrét gondolatait vagy adatait vesszük 
át, esetleg idézzük mondatait, akkor mindig hivatkozzunk 
forrásunkra. Ez jogilag és erkölcsileg is megilleti az ere
deti mű szerzőjét, valamint fokozza munkánk hitelessé
gét. A tudományos és műszaki világban rendkívüli figye
lem kíséri a pontos hivatkozásokat, hiszen így állapítha
tó meg, mi az új, amivel az illető szerző hozzájárult az adott 
probléma megoldásához.
Eljárhatunk úgy is, hogy irodalomjegyzéket fűzünk mun
kánkhoz. Ez főként akkor célszerű, ha konkrétumokat nem
igen vettünk át, inkább általánosságban tájékozódtunk 
a felsorolt munkákban. Jobb, ha a hivatkozás azon a he
lyen van, ahol az adat vagy gondolat átvétele szerepel 
a szövegben. Ennek sokféle technikája van. A leggyakoribb 
a lábjegyzet, amely egy indexbe feltett kis számmal -  pél
dául így 3 -  jelzi a sorszámot, azt vagy a lap alján vagy 
az írásmű végén megismétli, s a szám mellett megadja 
a hivatkozott mű adatait. Azt is megtehetjük, hogy a szö
vegben rövidítve utalunk a hivatkozott írásműre és a hi
vatkozott oldalra, zárójelben (Kovács: Bevezetés 1972:118.). 
A rövidítést aztán a dolgozat végén feloldjuk, így lehet lát
ni, hogy melyik műről van szó.
A hivatkozott munka legfontosabb adatai (szerző, cím, év) 
mellett mindig adjuk meg a hivatkozott helyet is, ami ál
talában egy lapszám. Például így: 112. vagy 112-116.,

Hallottad már?
A tudományt nagyon nehéz 
mérni. Hát még azt, hogy ki a 
nagyobb tudós? Mégis meg
próbálják. Az Egyesült Álla
mokban van egy intézet (ISI), 
ahol a legfontosabb tudomá
nyos folyóiratokat feldolgozzák 
számítógéppel. Ennek alapján 
meg tudják mondani, hányán 
és hányszor hivatkoztak egy- 
egy szakcikkre. A hivatkozások 
száma alapján nem csupán a 
közleményeket író kutatókat, 
de a folyóiratokat is rangsorol
ni lehet.
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a több oldalra utalva. A hivatkozott folyóiratcikkeknél elő
ször a cikk szerzőjét, a cikk címét adjuk meg, aztán a lelő
helyét (folyóirat, év, szám, lapszám). Például így:

Kovács János: Hogyan használom a könyvtárat? =
Könyvtári Figyelő, 1983. 2.sz. 131-136.

Napjainkban egyre elterjedtebb, hogy nem csupán írott, 
hagyományos dokumentumokra hivatkoznak a szerzők, ha
nem televízióadásokra, rádióműsorokra is. Az is egyre gya
koribb, hogy egy CD-ROM-on vagy az interneten találjuk 
meg a megfelelő információt. Ezeknek az újabb típusú hi
vatkozásoknak még nem alakultak ki a formai szabályai, 
ezért egyelőre az a lényeg, hogy a felhasznált (hivatko
zott) ismeretforrásra történő utalás egyértelmű és vissza
kereshető legyen.

f f y  K é r d é s e k

1. Dolgozzatok fel egy témát írásban, és adjátok elő szóban is, vázlat alapján! Hasonlít
sátok össze a „produkciókat"!

2. Sorold fel az írásbeli munka készítésének legfontosabb formai követelményeit!
3. Miért fontos a hivatkozás? Hogyan történhet?

Utunk végére értünk
Talán Te is észrevetted már, nem egészen szokvá
nyos tantárgyat tanultunk. Sokban hasonlított mun
kánk az informatika órákon tanultakhoz, kicsit emlé
keztetett a KRESZ-tanulásra is. Miért? Gyakorlati, 
a mindennapi életben azonnal praktikusan alkalmaz
ható ismereteket szereztünk, s mindehhez eszközül 
nagyon gyakran a számítógépre támaszkodtunk.
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunk írja vala
hol: nem az az igazi tudás, amikor valaki fejből „vág" 
mindent, hanem az, ha valaki tudja, melyik könyvet 
kell levenni a polcról. Nem kevesebbről van szó te
hát, mint arról, hogy a modern embernek nem csu
pán a tudásra, hanem a tudás m egszerzésének tech
nikáira is szüksége van. Meg kell tehát szereznünk 
az informálódni tudás képességét. A könyvtárhaszná
lati ismeretek valójában erről szól, s ehhez meg kell 
ismernünk az adott kor új lehetőségeit csakúgy, mint 
a jól bevált régieket. Ezért fontos, hogy egyformán 
kezünkre álljon a hagyományos könyvtár, a kéziköny
vek, a folyóiratok, a katalógusok, a CD-ROM-ok és 
legújabban az internet is...


