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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Szakmunkástovábbk. Int.).  389 p., [2] t. : ill. ;
24 cm
p. 354-367. és az elõadások végén.  Példányszám: 400
ISBN 963-7173-06-4 fûzött : ár nélkül
Mt.: Szalay László (1928-) (szerk.)  Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskola (Szombathely)
(rend., közread.)
374(439)
02
378.637.4(439)
378.602(439)
061.3(439)1987"
Tartalom:
1. Törekvések, tények a képzés negyedszázada alatt / Szalay László 1928- // p. 11-33.
2. Mûvelõdéspolitikánk aktuális kérdései
/ Pusztai Ferenc 1940- // p. 35-42.
(Stb., egészen az 50. részmûig. A teljes analitika
felsorolásától helykímélés érdekében eltekintünk. Az
aláhúzott szövegrészekkel további helyekre léphetünk. Pl. ha a Szalai László 1928-ra klikkelünk, az
õ további mûveihez jutunk.) Ezt a tételt átvéve a
George-ba, a Tárgyfelvétel így néz ki:
A kiegészítõ adatok ablakát megnyitva ún. címkés megjelenítési módban elénk tárulnak az átvett
további adatok is, mégpedig módosíthatóan. Fontos azonban tudni, hogy az alsó ablakban lévõ teljes
adattartalom egyetlen, ámbár kereshetõ adatelem,
nem válik el minõsítetten a szerzõ és a cím, sõt ha
vágólapra másolva megnézzük az ablak tartalmát,
sajnos még csak tagolás és írásjel sem segíti az
eligazodást. Az ebben lévõ analitikára tulajdonképpen szabadszövegesen kereshetünk, ami akármelyik egész vagy csonka szó is lehet.

ETO jelzet: 374(439) ; 02 ; 378.637.4(439) ;
378.602(439) ; 061.3(439)1987"
111 Közmûvelõdési és Könyvtáros Oktatók és
Kutatók Nemzetközi Konferenciája 1987 Szombathely
Cím: 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
Megjelenés: Szombathely BDTKF 1988 [!1989]
Vép Mezõgazd. Szakmunkástovábbk. Int.
Terjedelem: 389 p., [2] t. ill. 24 cm
Megjegyzés: p. 354-367. és az elõadások végén ; Szalay László 1928- Törekvések, tények a
képzés negyedszázada alatt p. 11-33. ; Pusztai
Ferenc 1940- Mûvelõdéspolitikánk aktuális kérdései p. 35-42. ; Horváth Margit Gazdaság, közmûvelõdés, megújulás p. 55-61. ; Bejczi Károly Az
aprófalvak és törpefalvak problémái, fejlesztésük
kérdései p. 61-66. ; Benke Éva A kistelepüléseken
élõk hátrányai a kulturális érdeklõdés kialakulásában p. 67-71. ; Szabó Árpád Általános mûvelõdési
központok Vas megyében p. 71-77. ; Csider Sándor Személyiségformálás a munkahelyeken p. 7786. ; Sándorné Bogáth Margit Lakótelep és mûvelõdés p. 86-93. Bogáth Margit, Sándorné
...
Fülöp Géza 1928- A könyvtárosképzés rendszere,
a képzési formák összhangja, egymásraépültsége p.
302-309. ; Csendes János Könyvtártörténet p. 309310. ; Bobokné Belányi Beáta 1945- Könyvtártan
p. 311-313. Belányi Beáta, Bobokné ; Rétfalvi
Gábor Az egyes tantárgycsoportok egymásraépültségének lehetõségei: katalogizálás p. 313-318.
; Domokos Miklósné Osztályozás p. 318-321. ;
Nagy Attila 1942- Olvasásismeret p. 321-325. ;
Szabó Sándor 1935- Tájékoztatás p. 325-327. ;

Vágólapra másolva:
Terj. adatok:963-7173-06-4 fûzött ár nélkül
Nyelvi kód: hunhun
Tárgykód:HA
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Közremûködõk:Szalay László 1928- szerk.
711 Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola
Szombathely rend., közread.
A keresés gyors, rendkívül hamar elõugrik az
eredmény.
Szokatlan, a könyvtári alkalmazásokban megismertektõl eltérõ gondolat- és formavilágú a George,
ami valószínûen abból ered, hogy sokféle nyilvántartási igénynek akarta megfeleltetni készítõje. Akár
táncruhákénak Erre gondoltam, amikor a szakszerûbb dokumentum-feltárási igényt említettem, ami
annál inkább elvárható, hiszen ha az egyszerûnek
egyáltalán nem mondható MARC rekordszerkezetet felismeri (márpedig kezeli!) a program, ehhez
képest saját rendszerébe is elhelyezhetné strukturáltabban az átvett adatokat. A programnak ez a fellelt
gyengesége azonban nem ment fel abbéli kötelességem alól, hogy megkövessem a szerzõt a tárgyi tévedésért, illetve figyelmetlenségért: Fejõs László

Thomas Ender tájképei
a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárában
 illetve az interneten

Tóth Györgyi Az informatikai alapok oktatásának
lehetõségei a fõiskolai könyvtárosképzésben p. 328331. ; Szepesváry Tamás 1931- A könyvtári és az
információs ismeretek összefüggései és a könyvtári
stúdiumok oktatása p.331-334., 2 t. ; Csáki Pál
1938- A Szombathelyen végzett könyvtár szakos
hallgatók a könyvtáros pályán p. 335-346. ; Murányi Péter Beszámoló a volt könyvtár szakos hallgatókkal tartott találkozóról p. 347-353.
Példányszám: 400
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Thomas Ender (17931875) osztrák tájképfestõ
csodálatos akvarelljeitben gyönyörködhetünk az
interneten a http://ender.mtak.hu címrõl kiindulva. A
mûvész az akkori Magyarország északi és északkeleti részein, valamint Galícia hegyeiben, a mai Szlovákia, kis részben Lengyelország, Ukrajna és Magyarország területén festett. 219 akvarelljét Waldstein
János gróf (18091876) jogász és mûvészetpártoló, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsának tagja ajándékozta az Akadémiának 1868ban. A gyûjteményt ma az Akadémia Könyvtárának Kézirattára õrzi Ms 4409 jelzeten.
A cybertárlat bevezetõjében olvashatjuk:
A képek e vidékek festõi tájait ábrázolják: folyók lapályát, patakokat, hegyi tavakat, hegycsúcsokat, várromokat, kastélyokat és parkokat, városokat, falurészletet. A városok, falvak azóta megváltoztak, az épületek egy része elpusztult, némely
helyen a természeti tájat is átalakították. A képekhez leíró szövegeket fûztünk. A várak, városok, az
épületek történetét általában a 19. század végéig
követjük, és ennek megfelelõ a megadott irodalom.
A képeket olyan sorrendben mutatjuk be, mintha
egy utazáson magunk is bejárnánk ezeket a tájakat,
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