hálózati protokoll alapján együtt tud mûködni bármely könyvtári katalógussal.
Egyidejûleg több adatbázisban biztosítja a párhuzamos keresést (lokális források, hálózati és
internetkeresõk, pl. AltaVista, elektronikus könyvtárak, elektronikus folyóirat-gyûjtemények) függetlenül az adatok vagy a rekordok megjelenési
formájától. Áttekinthetõvé teszi a könyvtárközi
kérések kezelésének folyamatát és aktuális státusát, nyilvántartja és azonosítja a felhasználót, tárolja a kéréseket, hogy hasonló kérés esetén automatikusan küldje a kérést a bevált szolgáltatóhoz, továbbá kezeli a költségtérítéses szolgáltatások pénzügyi nyilvántartását, elszámolását.
A VDX tartalomszolgáltatási funkciója
Az információkeresésben a VDX rendszer
portál funkcióként mûködik, ahol kiválasztott
információforrásokból történik a keresés, a keresések rendezése és mentése, különbözõ funkciókra és szolgáltatásokra való felhasználása.
A találati listában gyûjteményenként, illetve
forrásonként jelennek meg a tételek, weboldalak
esetén az elérési utat adja meg. Lehetõvé teszi a
találati listákban szereplõ tételek rendezését, a duplikálás megszüntetését és a találatok elmentését.
A gyors áttekintést a találati listák különbözõ
oldalaira való ugrás lehetõsége biztosítja. A listáról azonnal szelektálhatók a fontos találatok az
ún. Shopping listába, amely könyvtárközi kölcsönzésre, e-mail küldésére, nyomtatásra, az online linkek késõbbi megnyitásra szolgáló tárolására használható.
A lista tételeibõl a dokumentumok metaadatai
is lekérhetõk (referátummal), és egy kattintással
elérhetõk a leíráshoz tartozó teljes szövegek.
Közvetlen kapcsolatot ad pl. az Amazon és egyéb
elektronikus könyvkereskedõk listáihoz.
Az elektronikus források megnyithatók egy
keresõablakban, és onnan visszatérhetünk a találati listához. Integrációt kínál elektronikus periodika adatbázisokkal, pl. az EBSCO-val, ahonnan PDF formátumban is közvetlenül elérhetõk
a teljes szövegû cikkek.
Tartalomszolgáltatási megoldások támogatása egyéb eszközökkel
A TIK ágazat szolgáltatási portfólióját elsõsorban a tudásmenedzsment támogatását célzó
új eszközök adaptációjával bõvíti. Az adaptációra tervezett termékek az internet (nyilvános) vagy
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vállalati (intranet) portálok kialakítását és a portál
funkcióhoz kapcsolódó automatizált, perszonalizált
információszolgáltatást támogatják bármely forrásra, illetõleg bármely információhordozóra alapozva
(e-mail, vállalati intranet, strukturálatlan vállalati
dokumentum, XML, adatbázis, video, fájlok stb.).
A termékekrõl néhány héttel késõbb adunk részletes tájékoztatást.
Kitekintés
Az IQSoft 1993 óta szoros kapcsolatban áll a
könyvtárakkal az OLIB rendszer adaptációjának
köszönhetõen. Az idei évtõl már nem csak ezzel
az egy termékkel szeretnénk kapcsolatainkat
megtartani, illetve továbbfejleszteni, és reményeink szerint sikerül felkeltenünk a könyvtárak
érdeklõdését új szolgáltatásaink iránt, amelyek
jobban illeszkednek az eltérõ igényekhez árban
és a szolgáltatás összetételében is.
A TIK üzletágunk némely új szolgáltatása eszköz- és költségigényes, elsõsorban a nagyobb
vállalatok portál funkcióit, valamint a tartalomszolgáltatás terén jelentõs szerepet kapott vállalkozások igényeit hivatott kielégíteni. Nem szabad azonban eltekintenünk attól az elvi lehetõségtõl, hogy könyvtári konzorciumok is alakulhatnak országos információ- és tartalomszolgáltatói feladatok megoldására  amelyek fel tudják
venni a versenyt az üzleti vállalkozásokkal , és
szükségük lehet fejlett, tartalomszolgáltatásra
alkalmas informatikai rendszerek integrációjára.
Horváth Zoltánné

A NanLIB kiskönyvtári
programcsomag
Lapunk április számában ígértünk beszámolót az
új kiskönyvtári programcsomag, a NanLIB tesztjérõl, ez azonban a többszöri anyagtolódás miatt rendre kimaradt a lapból. A késedelem miatt megértésüket kérjük!
A program a gyõri Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár módszertani, illetve feldolgozó osztályán dolgozó könyvtárosok szakmai irányításával, kifejezetten kisebb könyvtáraknak készült,
használata elsõsorban iskolai, községi, intézményi és városi könyvtárak számára javasolt. Készítõjét az vezérelte, hogy egyszerûen kezelhetõ
rendszer jöjjön létre, ennek megfelelõen a program nincs túlbonyolítva olyan funkciókkal, amelyek-
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re általában nincs szükség az ilyen típusú könyvtárakban, ám tartalmaz minden olyan funkciót, amelynek
használatával a könyvtárakban teljesen kiváltható az
összes, papíron végzett adminisztrációs és feldolgozási munka. A program fejlesztése folyamatos, ennek
során finomodik a már meglévõ modulok szintje, másrészt a felhasználók igényei alapján új, speciális modulokkal egészül ki a rendszer, ilyen a folyóirat és az
analitika modul.
A rendszer lehetõvé teszi, hogy a könyvtárakban
a rendelési, katalogizálási, törlési, kölcsönzési, leltározási munkafolyamatokat számítógép segítségével
végezzék.
A programrendszer modulokból épül fel, csak azt a
modult kell megvásárolni, amire ténylegesen szükség
van. Alapmodulja a katalogizáló modul, enélkül egyetlen más modul sem használható. A teljes NanLIB rendszernek a felhasználói kör sajátosságaiból adódóan háromféle változata van. A ellátórendszeri változatban
több könyvtár dokumentumadatait lehet rögzíteni, s néhány, az ellátórendszerek mûködését segítõ funkciót is
tartalmaz. Az egy könyvtáras változat egyetlen önálló
(városi, községi, iskolai, intézményi) vagy ellátórendszeri könyvtár dokumentumainak rögzítését teszi lehetõvé. A bolti változatot könyvesboltok, CD-ket, magnókazettákat, video- és DVD-filmeket árusító boltok
használhatják árukészletük, beszerzéseik és forgalmuk
nyilvántartására.
A gyõri megyei könyvtárban a Gyõr-Moson-Sopron megyei ellátórendszerhez tartozó 39 tagkönyvtár könyvállományának nyilvántartására használják
a programnak azt a változatát, amely nem csak egy,
hanem több könyvtár könyvállományának nyilvántartására is alkalmas. A programot hardverkulcs védi
az illetéktelen használat ellen, az adatvédelmet pedig belépési kód és jelszó együttes használatával
oldotta meg a program készítõje.
A program moduljai
Katalogizáló modul
A kölcsönzést, az analitikát és a periodika feldolgozást is a katalogizáló modulba integrálja a rendszer. Ez a NanLIB integrált könyvtári programrendszer alapmodulja, az összes többi erre épül, ami azt
jelenti, hogy a rendszer egyetlen más modulja sem
mûködõképes a katalogizáló modul nélkül. Ezzel a
modullal lehet a dokumentumok adatait rögzíteni,
rendeléseket és beszerzéseket nyilvántartani, leltározni és keresni a rögzített dokumentumok adatai között A katalogizáló modulba beépített keresõmodullal
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azonban csak egy gépen lehet keresni, ha ennél
többre van szükség, a hálózati keresõmodult is
meg kell vásárolni.
A katalogizáló modul használatával egyedi és
csoportos leltári nyilvántartás jön létre, az állományellenõrzés után a program automatikusan
hiánylistát készít, és a törlési jegyzék is kinyomtatható a program segítségével. Keresni a dokumentumok összes adatára lehet, és hagyományos katalóguscédula is készíttethetõ a programmal, ha erre szükség van.
A katalogizáló modul egyik fõ része az adatállományok (szerzõ, cím, tárgyszavak, szerzõi
névváltozatok stb.) karbantartása.
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Az adatok egy részét törzsekben tárolja a program, ezek olyan adattáblázatok, amelyek logikailag
összetartozó adatokat tartalmaznak. Használatuk
azért elõnyös, mert a már begépelt adatokat ismételt elõforduláskor nem kell beírni, csak kiválasztani
a tárból. Az elírási hibák javítása egyszerû: csak a
törzsben kell kijavítani, s minden dokumentumnál
automatikusan helyesen jelenik meg az adat.
A katalogizálási és rendelési modul lehetõvé teszi a dokumentumok adatainak rögzítését, a rendelési és törlési adatok kezelését. Naprakész információt ad akár arról is, hogy egy-egy meghatározott
forrásból származó pénzkeretbõl eddig milyen könyveket vásárolt a könyvtár, és összesen mennyi pénzt
használt fel az adott keretbõl. A rögzített (törzs-)
adatokból a programmal automatikusan elkészíti a
könyv katalóguscéduláját, amit természetesen ki is
lehet nyomtatni.
A NanLIB a dokumentumok adatait három fõ
csoportba sorolja: mû-, kiadási, továbbá példányés rendelési adatok. Egy címhez több mû is tartozhat, vagyis ugyanazzal a címmel több mû is
lehet az adatbázisban. (A mûvek címe megegyezik,
de van eltérés a mûadatok között.) Egy mûhöz több
kiadást lehet hozzárendelni. Minden egyes kiadás2001. július-augusztus

hoz pedig több példány is tartozhat.
Ha már a rögzítendõ mû kiadása is
szerepel az adatbázisban, akkor
csak új példányt kell hozzárendelni
a rögzített kiadási adatokhoz.
A programmal kezelni lehet
azoknak a könyvtáraknak az állományát is, ahol több azonos leltári
számú dokumentum van. Ez akkor
fordulhat elõ, ha az állománygyarapítás során valamilyen ok miatt
többször elkezdték egytõl a leltári
számokat, vagy esetleg több könyvtár állományát összevonták.
A programmal nyomon követhetõk a rendelések és a törlések is. A
rendelés alatt álló dokumentumok is
bekerülhetnek a katalógusba. Keresés estén ekkor a program jelzi,
hogy a dokumentum még nincs az
állományban, de már megrendelték.
A törölt dokumentumok adatai az
adatbázisban maradnak, ezzel lehetõség nyílik arra, hogy a törlési jegyzékeket bármikor újra ki lehessen
nyomtatni. Kereséskor beállíthatjuk,
hogy a mûvelet kiterjedjen-e a törölt dokumentumokra is. A dokumentumokhoz egyedi azonosítóként vonalkód rendelhetõ, de a vonalkód használata nem kötelezõ. Kölcsönözni és leltározni lehet a
leltári számok használatával is. A rendszer támogatja a vonalkódok fokozatos bevezetését is.
A katalogizáló modulok további részei: leltározás (állományellenõrzés), keresés, listák (jegyzékek, mint: leltári, törlési, gyarapodási, rendelési) és mérleg készítése. A kölcsönzés használatához nem kell minden dokumentumnak szerepelnie
az adatbázisban. A kölcsönzés közben is lehet rögzíteni az éppen kölcsönzött dokumentum adatait. A
vonalkódok és a vonalkód olvasó használata nem
kötelezõ, de ajánlott, mert meggyorsítja a kölcsönzést. Az olvasójegy használata nem kötelezõ. A
többfajta választási lehetõség nyomán olvasójegy
nélkül is lehet kezelni az olvasók adatait. Az olvasókhoz olvasói csoportokat lehet rendelni, ez elsõsorban az iskolai könyvtárak esetében nagyon hasznos lehetõség. A kölcsönzésrõl sokrétû statisztika
kérhetõ.
A periodika modul nemcsak a bibliográfiai feltárást, de az érkeztetési nyilvántartást is lehetõvé
teszi.
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Az analitika modul a periodika modulnak is
része, de külön, önálló modulként is megvásárolható. Lehetõvé teszi egy egyszerû analitikus bibliográfia készítését is (nem csak periodikákkal kapcsolatban). Cím és téma szerint lehet keresni a rögzített
adatbázisban.
Végezetül nézzük meg a program keresési lehetõségeit! A mû, kiadás és példány adatbeviteli ablakban megadott bármely adatra keresni lehet. A
keresõablakok majdnem teljesen megegyeznek a
katalógus adatbeviteli ablakaival, csak a lapozó
gombok és néhány adatbeviteli elem hiányzik róluk.
Minden keresés eredményeként találati halmaz
jön létre, amelynek elemei azok a dokumentumok,
amelyek megfelelnek a keresõfeltételnek. A legutolsó találati halmaz a programból való kilépés, illetve
a számítógép kikapcsolása után is megmarad.
Az adatbázis-karbantartó modul használatával egyszerûen át lehet térni egy újabb programváltozatra.
A NanLIB kiskönyvtárak tipikus programja,
egyszerû adatbevitellel, sokoldalú, könnyen elsajátítható keresési lehetõséggel. Ellátórendszerek segítõje is lehet. Egyelõre azonban hiányzik belõle a
lehetõség, hogy központi feldolgozásból vegyen át
rekordokat. Akit a részletek érdekelnek, a http://
www. kkmk.hu/nanlib internetcímet keresse fel.
(F. L.)

Helyreigazítás
és kiegészítések
a George-hoz
Lapunk ez évi áprilisi számában a George nevû integrált könyvtári programrendszerrõl közölt írásba
néhány értelemzavaró hiba csúszott, amelyeket a
program készítõje valótlan állításoknak minõsített,
és helyreigazítást kért a szerkesztõségtõl. Helyreigazítási kérésének természetesen helyt adunk.
A programot bemutató írásból kimaradt a Kiegészítõ adatok gombra klikkelve megnyitható alsó
ablak, amely a teljes adatfeltárás eredményét
tartalmazza. A program szerzõjétõl, Cseh Németh
György úrtól elnézést kérünk a figyelmetlenségért.
Levelének további részében éppen a kiegészítõ
adatokra végezhetõ keresésre mutat példát egy szótáron keresztül. Talán egyetért velünk, ha második
példaként egy, az eredeti cikkben is említett analitikus feltárást választunk, amely az OSZK Hektorral kezelt MNB adatbázisában így néz ki:
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Azonosító=H-96988 :
Közmûvelõdési és Könyvtáros Oktatók és Kutatók Nemzetközi Konferenciája (1987) (Szombathely)
A Közmûvelõdési és Könyvtáros Oktatók és
Kutatók Nemzetközi Konferenciája : Szombathely, 1987. augusztus 26-29. / [rend., kiad. a
Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola] ; szerk. Szalay László.  Szombathely :
BDTKF, 1988 [!1989] (Vép : Mezõgazd.
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