HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT,
SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY
Elektronikus könyvtárak, virtuális gyűjtemények
Minden középiskolában, így a mi szakközépiskolánkban – HISZK Gregus Máté Tagintézmény – is fontos a könyvtárhasználati ismeretek tanítása. Mivel a hagyományos könyvtárak
használatát már általános iskolában is kell, hogy tanulják a diákok, valamint a mi intézményünk elsősorban informatikai irányultságú, így kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy megtanulják a diákok, hogyan juthatnak az információhoz elektronikus úton. A 21. században a papír alapú dokumentumokat egyre inkább felváltják az elektronikus dokumentumok, ennek
sokszor egészen prózai, anyagi oka is lehet. Sajnos előfordul, hogy a feladott kötelező olvasmányt nem tudom a könyvtár állományából szolgáltatni. A legtöbb kötelező és ajánlott olvasmány megtalálható a MEK-ben, ezért ezt a címet adom meg, illetve az elérhetőségük megtalálható az iskolai honlapunkon, a könyvtár oldalán „Nem csak kötelezők” menüpont alatt.
http://www.gregus.hiszk.hu/ktnemcsakkotelezo

Szintén itt találhatják meg az érdeklődők „Hasznos címek” menüpont alatt http://www.
gregus.hiszk.hu/kthasznos elektronikus könyvtárak, elektronikus folyóiratok, szótárak
elérhetőségét is.

Intézményünkben több száz számítógép található, a diákok mindennapi gyakorlatába tartozik a számítógép, illetve az internet használata, így nem jelent gondot a rövidebb olvasmányok képernyőről való olvasása. Feladatunk, hogy a tanulókat tudatos olvasóvá, felhasználóvá
neveljük. Meg kell tanulniuk, hogy az őket elárasztó információhalmazból ki tudják szűrni
azt, ami számukra hasznos, értékelni tudják a kapott találatokat. Meg tudják védeni magukat a
„szellemi környezetszennyezéstől”, az elektronikus bűnözéstől.
Iskolánk elsősorban informatikai irányultságú, ezért sokan érettségiznek közismereti informatikából. Az érettségi tételek között könyvtárhasználati tételek is vannak. A tanulónak ismernie kell az elektronikus könyvtárak sajátosságait, szerkezetét, használatát. Könyvtárhasználati órán ismertetem a hazai elektronikus könyvtárakat, illetve gyakorlás során használatukat is megtanulják a diákok. Intézményünk szakközépiskola, így vannak olyan tanulók, akik
végzés után már nem tanulnak tovább, dolgozni kezdenek, így nagyon fontos a digitális kompetenciák fejlesztése a középiskolában, hiszen szervezett módon már nem biztos, hogy lesz lehetőségük erre.
Ezért tartottam fontosnak ismertető összeállítását a legnagyobb hazai elektronikus könyvtárakról középiskolások számára.
Elektronikus vagy digitális könyvtár: Számítógépes (digitális) formában tárolt könyvtári
jellegű dokumentumgyűjtemény, illetve egy hagyományos könyvtár gyűjteményének elektronikus dokumentumokból álló része. Számítástechnikai eszközökkel és hálózatok, külső adatbázisok elérési lehetőségeivel felszerelt könyvtár, amely nem csak saját állományára támaszkodva nyújt szolgáltatásokat. A dokumentumokat elektronikus formában bocsátja rendelke-
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zésre. Hozzáférés szempontjából lehet regisztrációhoz, vagy előfizetéshez kötött, illetve szabadon hozzáférhető.
A legnagyobb hazai elektronikus könyvtárak a következők:
Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) http://mek.oszk.hu/
A Magyar Elektronikus Könyvtár projekt egy közhasznú egyesület programjaként indult.
1995 elején kezdődött el a központi MEK-szolgáltatás kiépítése. 1999-től az Országos Széchényi Könyvtár vette át építését, és biztosítja a műszaki feltételeket. A MEK a magyar internet egyik legismertebb szolgáltatása és legnagyobb szövegarchívuma lett.
Gyűjtőkörébe magyar nyelvű vagy magyar, illetve közép-európai vonatkozású, oktatási, tudományos vagy kulturális célokra használható dokumentumok tartoznak: elsősorban szöveges
művek, de elektronikus folyóiratok is elérhetők itt.

Tájékozódás a könyvtárban menük és almenük alapján lehetséges. Természettudományok,
műszaki tudományok, társadalomtudományok, humán területek stb. A menüpontokon belül
megtaláljuk a hozzájuk tartozó tudományágakat, azon belül pedig a szakterületeket.
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Amint megtaláltuk a keresett szakterületet a dokumentumok listájából válogathatunk.
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A témán kívül lehetőség van szerzőre, címre, valamint a dokumentumok teljes szövegében
is keresni. Pontosabb keresőkérdés szerkesztésére van lehetőség összetett keresés esetén.
Használható az „AND” logikai operátor. A csonkolás jele*.
Mp3 formátumú dokumentumok is találhatók a gyűjteményben.
A MEK gyűjteményében megtalálható a középiskolai kötelező és ajánlott olvasmányok
nagy többsége.
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) http://epa.oszk.hu/
A Magyar Elektronikus Könyvtáron belül találjuk külön gyűjteményként. A kilencvenes
évek közepén kezdődött meg a weben elérhető elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása. Az évtized végére, tizenöt témakör alá rendezve, több mint 1300 elektronikus időszaki kiadvány és közel száz elektronikus tartalomjegyzék szolgáltatás elérési útja (URL) került a
MEK virtuális folyóirat-olvasótermébe. Ez a nyilvántartás volt a jelenleg épülő szolgáltatás
egyik elődje.

Az adatbázisban a folyóiratok címét böngészhetjük tudományterületek vagy betűrend alapján. A folyóirat címére kattintva kereshetünk évszámot és számot, ezen belül pedig a tartalomjegyzékből választhatjuk ki a bennünket érdeklő információt.
A szerző neve vagy a cikk címe szerint a MATARKA-ban (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisa) http://www.matarka.hu/ tájékozódhatunk. A szolgáltatás
magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki, általában 5-10 évre visszamenőleg.
216 folyóirat, több mint 140 000 cím, 40 000 szerző és 9000 ugrópont teljes szövegre.
Amennyiben a folyóirat teljes szöveggel is elérhető az interneten (EPA), akkor a teljes szövegű cikkek is elérhetők innen. Cím, kulcsszó, szerző szerint lehet keresni.
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Digitális Irodalmi Akadémia
(http://pim.hu/object.d8f182da-fdfa-45ba-914f-2688ce822346.ivy)
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A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA, ingyenesen elérhető, online digitális könyvtár) 1998
tavaszán jött létre.
Az Európában is egyedülálló digitális akadémiának ma 69 kortárs irodalmi szerző a tagja.
Felhasználási szerződés keretében a szerzők korábban nyomtatásban megjelent művei digitalizált változatának közzétételét tűzte ki célul a program. Jelenleg több mint 30 ezer mű érhető
el és tölthető le ingyenesen, korlátozás nélkül a világhálóról, és folyamatosan zajlik a további
alkotások digitalizálása. A művek mellett közzéteszik a szerzők életrajzát, bibliográfiáját és a
róluk szóló szakirodalom egy részét is.

Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ
(http://www.neumann-haz.hu/)
Feladatuknak tekintik a magyarországi digitális tartalmak elérésének, újrahasznosításának
támogatását. A magyar kulturális örökség körébe tartozó szövegeket, képeket digitalizálnak,
hanganyagokat és multimédia elemeket készítenek, és ezeket az interneten teszik elérhetővé.
Itt működik a Nemzeti Audiovizuális Archívum (http://www.nava.hu/), amely a közszolgálati televíziók és a rádió, illetve a két legnagyobb országos kereskedelmi televízió-csatorna
magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorszámait tárolja, NAVA-pontokon keresztül érhetők el.
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A sokféle keresési szempont közül a legfontosabbak a következők: cím, közreműködő (színész), tárgyszó, műfaj, gyártási év, csatornák, adásnap, nyelv (beszélt nyelv, felirat, szinkron).
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Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár (http://www.nlvk.hu/jadox/guide.jsp)
A városhoz és vonzáskörzetéhez kapcsolódó oktatási, tudományos, kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumok könyvtára. Minden felhasználónak ingyenesen biztosítja a hozzáférést.
Az elektronikus könyvtárban a keresés vagy böngészés módszerét választva tájékozódhatunk.
A Keresés módszerét választjuk, ha egy konkrét személlyel, fogalommal, dátummal vagy
helységnévvel kapcsolatos információt keresünk. A keresett szavak megadása a „Keresett szavak” mezőben történik. A szavak között lévő „ÉS”, „VAGY” logikai kapcsolat is megadható.
A találati linkre történő kattintással juthatunk el az adott dokumentum adott oldalára, ahol a
keresett szöveg megtalálható. A szövegekhez tartozó könyv- és folyóiratoldalak képformátumban is megjeleníthetők, nyomtathatók.

A Böngészés módszerét választjuk, ha nem tudjuk pontosan, hogy mit keresünk, csak kíváncsiak vagyunk, hogy milyen dokumentumok találhatók az elektronikus könyvtárban, vagy
például egy adott folyóirat adott számának keresése esetén.
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Amennyiben a folyóirat adott számán belül böngészünk, először megjelenítjük a tartalomjegyzéket, majd kiválasztjuk a cikk/rovat címét. A folyóiratok feldolgozása, megjelenítése
cikkalapú. Az eredeti folyóirat oldalai képformátumban (JPG) is megjeleníthetők és nyomtathatók.
Folyóiratokon kívül bibliográfiák, repertóriumok, szakdolgozatok, könyvek, képek érhetők
el elektronikus formában.
(Égetőné Nagygyörgy Terézia Sára)
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