
Mûhely
-

Az XT -tól a teljes szövegû ahhoz, hogy az addig adatlapon, manuálisan vég-
szol g áltat'" .zett feldolgozást és az azt követõ rögzítést teljes

as 19 körû számítógépes feldolgozás váltsa fel.

A folyóirat- repertórium 1998-tól jelenik meg az IKER-adatbázis alap-
ján készített MNB Sajtórepertórium az MNB

gepesltese az OSZK-ban Könyvekkel és az MNB Periodikumokkal közös
CD-ROM-on.

Az Országos Széchényi Könyvtárban a kisgépes Az OSZK MicroISIS-es adatbázisai közül a
számítógépes rendszerek fejlesztése az 1980-as külföldi könyvek katalógusának webes felülete
évek második felében indult el. Ennek a prog- készült el elõször. Ezt j(övette az IKB és a MAN-
ramnak a keretében jutott a Sajtórepertórium CI, majd 2001 márciusától az IKER -Magyar
Szerkesztõsége 1988-ban 2 db IBM XT személyi Idõszaki Kiadványok Repertóriuma is elérhetõvé
számítógéphez. A MicroISIS rendszerû számító- vált az OSZK internetes szolgáltatásain keresztül.
gépes munkálatok a forrásadatbázis rögzítéséveI, A továbbiakban ezt ismertetem (URL: http://
az érkezési, reklamálási és feldolgozási adatok w3.oszk.hu/rep.htm).
bevitelével, valamint a ftizetekben közreadott "A A MicroISIS-es adatbázisok keresõbarát rend-
feldolgozott kiadványok jegyzéke" és az " ". év- szerének köszönhetõen tízféle mutató áll a fel-
ben feldolgozott kiadványok rövidít~sjegyzéke" c. használók rendelkezésére:
mutatók elõálIításával kezdõdött. A kurrens füze- -szerzõi (a részdokumentum leírásában szer-

I tek szerzõi, tárgy- és életrajzi mutatói 1989-tõl zõként, közremûködõként szereplõ személyek
készülnek számítógépes szerkesztéssel. 1992-tó1 egységesített neve és a hozzájuk tartozó utaló-
a törzsanyagot word5-tel rögzítették, de még a tételek)
manuális, adatlapos feldolgozást követõ beírás- -tárgyszó (a cikk tárgyát képezõ személyek
sal. 1995-tõl az új struktúrájú indexbeviteli adat- és testületek egységesített neve, az egységesített
lap alkalmas arra, hogy mindhárom mutató tételei földrajzi nevek, valamint címek és a hozzájuk
egyetlen úrlapon szerepeljenek. tartozó utalótételek, továbbá a tartalmat feltáró

1996-ban az indextételek és a wordben rögzí- tárgy szavak),
tett törzsanyag integrálásával létrejött az IKER- -kulcsszavak (a publikáció leírásában elõfor-
adatbázis, amely az 1993-tól feltárt cikkek leírá- duló szavak),
sát tartalmazza. Az adatbázis hozzáférhetõvé vált -éleJrajzi (olyan személyek egységesített neve
az OSZK belsõ számítógépes hálózati rendsze- és utalótételei, akiknek az életrajzára vonatkozó
rén, és ezáltal kiváltotta a cikkek 1946 óta ha- adatok szerepelnek a közleményben),
gyományosan szerkesztett cédulakatalógusának -ETO (a rövidített ETO szakjelzetei és szak-
további építését. csoportjai),

Az adatbázist négy tételtípus alkotja: -folyóiratcímek (a feldolgozott idõszaki kiad-
-bibliográfiai rekordok (az idõszaki kiadvá- ványok kulcscíme),

nyok részdokumentumainak bibliográfiai adatai, -folyóirat rövidítése, szó (a feldolgozott idõ-
az ezekhez kapcsolódó besorolási, ill. egyéb ki- szaki kiadványok kulcscímének szavai és rövidí-
egészítõ adatok, valamint tárgyszavak), tett kulcscíme),

-idõszaki kiadványok tételei (a periodikum -megjelenési év (a számozási adatok közül a
kulcscíme, rövidített kulcscíme, ISSN száma és az periodikum megjelenési éve),
Országos Széchényi Könyvtár raktári jelzete), -füzetszám (a számozási adatok közül az idõ-

-utalórekordok (egységesített személynév, tes- szaki kiadvány részegységének száma),
tületi név vagy földrajzi név és névváltozataik), -ISSN (a periodikumok nemzetközi azonosí-

-szakcsoportrekordok (az ETO-szakcsopor- tó száma),
tok és elnevezésük). " Ó '

1997-ben a létszámleépítés a munkafolyama- 1. KERES ES ES TALL ZAS

tok átszervezését tette szükségessé. Ekkorra a' szer- A kívánt rekordok megtalálását keresés- és
kesztõség elegendõ számítógéppel rendelkezett tallózásszolgáltatás biztosítja.
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A kere.S'és elsõsorban akkor javasolt, ha a fel- Kere.S'õkifejezés: TS=ROMANIA *TS=MAGYAR
használó egyidejûleg több szempont szerint keres NEMZETISEG !

(összetett keresés), és pontosan ismeri a keresett Találatok száma: 461
adatot. Egyszerre öt indexben lehet keresni. A .
keresõkérdések és, vagy, de nem logikai mûvele- További találati halmaz:
tekkel kapcsolhatók össze.

Tallózni az egyes indexekben lehet, egyszerû BARTIS Ferenc: Jó.S'zándékkal a jószándékról.
keresés innen közvetlenül is végezhetõ. A kere- Válasz Dávid Gyulának. = Kortárs. 45. 2001.
sett adat betûrendes mutatójában a megfelelõ ki- 12. 95-98.
fejezésre kattintva az keresõelemmé válik, ebben Dávid Gyula "Az erdélyi 1956-os per" c.
az esetben a keresést is teljesíti a rendszer. cikkéhez.

A keresési eredmények szûkítés ére a tételek -34
megjelenítésekor van lehetõség. -magyar nemzetiség -koncepciós perek -

A szerzõ, tárgyszó, illetve ETO-jelzet elõtti Románia (u.) -1956-1957.
aláhúzásjelre kattintva összetett keresés valósul -történelem -Mo. -1956.
meg. -Bartis Ferenc (sz.) (é.)

-Dávid Gyula (é.)
Például: -Páskándiné Sebõk Anna (u.)

Az 1956 után az erdélyi magyar nemzetiséget Harmadik lépés: további találatszú'kítés a 34-
ért atrocitásokkal foglalkozó cikkeket keresünk, es ETO-jelzettel (magyar nemzetiség és Románia
de nem tudjuk, milyen tárgyszóval, ill. ETO-jel- és a 34-es ETO-jelzet)
zettel szûkítsük keresó'kérdésünket, és nem em- a 34-es ETO-jelzet elõtti aláhúzásjelre kattint-
lékszünk a szerzõ nevére. va megkapjuk a keresett cikkeket

Elsõ lépés: a magyar nemzetiséget megkeres-
tük a tárgyszóindexben BARTIS Ferenc: Jószándékkal a jószándékról.

Keresõkifejezés: TS=MAGYAR NEMZETISEG -34
Találatok száma: 1287

Keresõkifejezés:
Elsõ találati halmaz: ET=34*TS=ROMANIA *TS=MAGYAR

NEMZETISEG
MAGYARI Nándor László: Fides, Labor... Találatok száma: 9

Kritikus látlelet a romániai magyar magán- További találati halmaz:
felsõoktatás társadalmi kereteirõl, ,A ,. "... t ' , .~'1 ' kt' ,. '1 - E' l t ' TuFALVI Zoltán: 1956 erdelYl martlrJal. =
in ezmenyelrOt es perspe lvalro. -e es , 45 2001 12 78-86irodalom. 46. 2002. 45. 19, 24. ~~;ars -

M378 .I\T'
d Lá 1 , ( Z ) -Tófalvi Zoltán (sz.)-agyan lVan or sz os. ., k ., k, " , ., -magyar nemzetlseg -oncepClOS pere -

-maga~-felsooktatas -magyar nemzetzseg -Románia (u.) -1956-1957.
Romáma (u.) -2000-2002. ..'

1 M 1956S .. E d'1 . M -tortene em -o. -.
-aplentza -r e yl agyar
Tudományegyetem (Csíkszereda) .

Negyedik lépés: további találatszú'kítés: rábuk-
kantunk Tófalvi Zoltánra, a keresett szerzõre

, (magyar nemzetiség és Románia és a 34-es ETO-
.Második,lépésként a, találatok számát sz~~t- jelzet és Tófalvi Zoltán szerzó'ként)
J~k a R?~ania tárgyszoval (magyar nemzetlseg a Tófalvi Zoltán neve elõtti aláhúzásjelre kat-
es Romama) tintva a keresett publikációkat kapjuk meg.

A Románia szó elõtti aláhúzásjelre kattintva
megkapjuk a kívánt tételeket: TÓFALVI Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. ...

-Tófalvi Zoltán (sz.)
MAGYARI Nándor László: Fides, Labor...
-magán-felsõoktatás -magyar nemzetiség"- Keresó'kifejezés: SZ=TOFALVI
Románia (u.) -2000-2002.. ZOLTAN*ET=34*TS=ROMANIA *
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TS=MAGYAR NEMZETISEG Esterházy Péter aláhúzott nevére kattintva

Találatok száma: 3 megkapjuk a keresett tételeket.

Tovabbi találati halmaz: ..,

, ESTERHÁZY Péter: Otven perc Esterhazy

TOfALVI Zoltán: Az ]956-os magyar Péterrel 2000. január 20-án. ...

forradalom visszhangja Romániában, -Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.)

Erdélyben. = Századok. ]32. 1998. 5. 989-

10]8. Keresõkifejezés: TS=ESTERHAZY PETER

-323.1 Találatok száma: 95

~ Tófalvi Zoltán (sz.) T ' bb . 1 ' 1 . h 1.
é k ., k ova 1 ta a atl amaz:

-magyar nemzetls g -oncepclos pere -

Románia (u.) -1956-1957. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Hogyanford{tható

-történelem -Mo. -1956. a Harmonia caelestis? Hét Esterházy jo rd{tóva l

beszélgetett. = Élet és irodalom. 46. 2002. 37.

2. KAPCSOLA TOK 7, ]0.

Esterházy Péter: Harmonia caelestis.

Az IKER-adatbázisban a keresés további -894.5]]

könnyítése érdekében tétel- és adatbázis-kapcso- -Szegedy-Maszák Mihály (sz.)

lat létezik. -Esterházy Péter-fordítás

-magyar írók -Esterházy Péter (u.)

.2.1. T~telkapcsolatok

2.1.1. Bibliográfiai tétel és bibliográfiai tétel

közötti kapcsolat A találati listát böngészve mégis érdekelnek

Az aláhúzott kifejezésre kattintva a kapcsoló- bennünket azok a cikkek, melyeket Esterházy Péter

dó tételek közvetlenül elérhetõk: írt:

Az aláhúzott tárgy szavakra kattintva megkap- Az Esterházy Péter neve utáni (sz.) linkre kat-

juk a tárgyszóhoz tartozó összes részdokumen- tintva megkapjuk azon publikációk leírását, ame-

tum bibliográfiai leírását. lyekben az író szerzõként szerepel.

Az aláhúzott (sz.) betûtõl, ami a szerzõt jelenti, ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy

azoknak a közleményeknek a tételeihez jutunk Péterrel 2000. január 20-án el, amelyekben az adott személy szerzõként, köz- -Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.)

remú'ködõként szerepel.

Az aláhúzott (é.) linkre kattintva, ami életrajzi Keresõkifejezés: SZ=ESTERHAZY PETER

adatot jelent, azoknak a publikációknak a tételeit Találatok száma: ]9

kapjuk meg, amelyekben az adott személy élet-

rajzára vonatkozó adatokat tartalmaz a cikk. TovábbÍ találati halmaz:

Például: BÚCSÚ Mészöly Miklóstól. Pályi András:

Esterházy Péter életrajzára vonatkozó iroda- "Legyek a táplálékod." Sándor Iván: "Késõre

lom után tallóztunk az életrajzi indexben: jár, barátaim: már bontják az asztalt."

Földényi F. László: Életszerû bizonytalanság.

Keresõkifejezés: EL=ESTERHAZY PETER Nádas Péter: Sebzett ember. Balassa Péter:

Találatok száma: 6 Búcsúidézetek Mészöly Miklósnak. Esterházy

T lál . h 1 Péter: Azt szoktuk. = Élet és irodalom. 45.
a atl amaz: 200]. 3]. ]5-]6., 34. 3.

ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy -894.5]]

Péterrel 2000. január 20-án. [Riporter:] Sava -Pályi András (sz.)

Babié. = Jelenkor. 44. 200]. 7-8. 759-770. -Sándor Iván (sz.)

-894.51] -Földényi F. László (sz.)

-~ Sava (sz.) -Nádas Péter (sz.)

-Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.) -Balassa Péter (sz.)

-magyar Írók -Esterházy Péter (u.) -Esterházy Péter (sz.) (u.)

-Mészöly Miklós (é.)

Kíváncsiságunkat felkeltették az Esterházy -magyar írók -Mészöly Miklós

Péterrel foglalkozó közlemények:
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2.1.2. Bibliográfiai tétel és periodikumtétel A lásd még: kifejezés utáni aláhúzott kifeje-
közötti kapcsolat zésre kattintva megkapjuk a megváltozott egysé-

gesített név utalótételét.
Az idõszaki kiadvány címére kattintva meg- .'

kapjuk a periodikum rekordját és az adott folyó- Például:
iratban feldolgozott összes publikáció bibliográfi- A tárgyszavak között tallózva a DE= utalót
ai leírását. kerestük:

Jo-'

Például: Keresó'kifejezé.S': TS=DE=
Találatok száma: 1

MÉSZÖLY Miklós. 1921-2001. Balassa Péter: Debreceni Egyetem
Mészöly Miklós halálára. -Esterházy Péte~: -lásd még: Kossuth Lajos Tudományegyetem
Afa!~. -Csordás Gábor: Hosszú álom. = Elet (Debrecen)
es lrodalom. 45. 2001. 30. 3. -névváltozat: DE

Egyetem (Debrecen)
Keresó'kifejezés: F1=ELET ES 1RODALOM
Találatok száma: 1362 Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)

Az idõszaki kiadvány tétele: linkre kattintva a debreceni egyetem összes
utalótételéhez jutunk el.

Élet és irodalom Keresõkifejezés:
Élet irod. UKOSSUTHLAJOSTUDOMADEBREC
-ISSN 0424-8848 -OSZK jelzet: HC 1.285 Találatok száma: 3
-további információ: IKB tétel

Debreceni Egyetem
Az idõszaki kiadványban szereplõ cikkek té- -lásd még: K.ossuth Lajos Tudomány-

telei: egyetem (Debrecen)
-névváltozat: DE

ABRAHAM, Pearl: A rabbi lánya. Pearl Egyetem (Debrecen)
Abraham elsõkönyves amerikai írónõvel
beszélget Váradi Júlia. = Élet és irodalom. 46. Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
2002. 28. 7. -lásd még: Tisza István Tudományegyetem
Abraham, Pearl: The romance reader. -A (Debrecen)
rabbi lánya. Debreceni Egyetem
-820/899 .-névváltozat: KLTE
-Váradi Júlia (sz.) Lajos Kossuth University (Debrecen)
-Abraham, Pearl (sz.) (é.) Universitet im. L. Kosuta (Debrecen)
-amerikai írók -Abraham, Pearl University of Debrecen

Tisza István Tudományegyetem (Debrecen)
2.1.3. Bibliográfiai tétel és utalótétel közötti -lásd még: Debreceni Tudományegyetem

kapcsolat Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
-névváltozat: Magyar Királyi Tisza István

A bibliográfiai rekordon az (u.) linkre kattint- Tudományegyetem (Debrecen)
va megkapjuk az utaIórekordot.

Például: 2.1.5. Utalótétel és bibliográfiai tétel közötti

kapcsolat
ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy
Péterrel 2000. január 20-án. ...Az utalótételben az aláhúzott kifejezésre kat-
-Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.) tintva megkapjuk a kapcsolódó részdokumentu-

mok bibliográfiai leírását.
Esterházy Péter (sz.) (é.)

név változat: Csokonai Lili Debreceni Egyetem
." -lásd még:Kossuth Lajos Tudományegye~

2.1.4. Utalótétel és utaló tétel közötti kapcsolat tem (Debrecen)
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-névváltozat: DE -378
Egyetem (Debrecen) -Veress Géza (sz.)

..-Debrecen -egyetemfejlesztés -1912-1944.
Keresõkifejezés: XDEBRECENI -Tisza István Tudományegyetem (Debrecen)
EGYETEM*XT (u.)
Találatok száma: 2 -Vásáry IStlJán (é.)

ÉREM- TÁR. Beck Mihály -Vincze László: A 2.1.6. Bibliográfiai tétel és szakcsoporttétel
Debre.ceni Egyetem érmei. 2-3. = Magyar közötti kapcsolat
felsõoktatás. 2000. 5-6. 53. l' t. mell., 7. 52-53. Az aláhúzott ETO-jelzetre kattintva megkap-
1 t. mell. juk szakcsoportrekordot és a szakcsoporthoz tar-
1. uo. 1999. 10. 58-59. tozó összes tételt.
-73 P' ld ' 1B k M .h ' 1 ( ) ( ) e au:-ec l a y sz. u.
-Vincze ~szló (sz.) ., , ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy
-Debrecem Eg?etem (u.) : egyeteml emlekérem Péterrel 2000. január 20-án. [Riporter:] Sava

Kossuth LaJos Tudomanyegyetem (Debrecen) Babié. = Jelenkor. 44. 2001. 7-8. 759-770.
-lásd még: Tisza István Tudományegyetem -894.511

(Debrecen) -~ Sava (sz.)
Debre:en~ Egyetem -Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.)

-nevvqltozat: KLTE -magyar írók -Esterházy Péter (u.)
Lajos Kossuth University (Debrecen)
Universitet im. L. Kosuta (Debrecen)- Keresõkifejezés: ET=894.511
University of Debrecen Találatok száma: 8220

Keresó'kifejezés: Szakcsoporttétel:
XKOSSUTHlAJOSTUDOMADEBREC*XT
Találatok száma: 20 894.511

MAGYAR IRODAWMGIBSON, Geoffrey: The dissertation and ils
place in undergraduate degree courses: the Találati halmaz:
CE1T experience. = Studies in linguistics. 5.
2001. 48-65. BÁNYAI János: Az esszé: útban az elbeszélés

-3~8 felé. A metlikai tölgyfáktól Wittgenstein
-Glbson, Geoffrey (sz.) szövõszékéig, és tovább. = Alföld. 53. 2002. 2.

-angol szak -tanárképzés -diplomamunka -84-90. .

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) -894.511
(u.) -1994-1998. -Bányai János (sz.)

-esszé -magyar irodalom -Vojvodina
(pokrajina) (u.)
-Jugoszlávia (u.) -magyar írók -Végei László

Tisza István Tudományegyetem (Debrecen) -Jugoszlávia (u.) -magyar írók -Juhász
-lásd még:Kossuth Lajos Tudományegye- Erzsébet

rem (Debrecen) -Végei László
Debreceni Egyetem -Juhász Erzsébet

-névváltozat: Magyar Királyi Tisza István
Tudományegyetem (Debrecen)

Keresõkifejezés: 3. ADATBÁZIS-KAPCSOLATOK
XTISZAlSTV ANTUDO MAD EBREC*XT
Találatok száma: 1 3.1. Az IKER és az IKB közötti kapcsolat az

IKER felõl:
VERESS Géza: Küzdelem Debrecen
egyeteméért. 1912-1944. = Debreceni szemle / A két adatbázis kapcsolatát az IKER internetre
(1993). 7. 1999. 3. 403-412. kerülésekor azonnal megoldottuk.
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1., Az IKER periodikumrekordján szereplõ IKB jához, valamint az adott idõszaki kiadványból
tétel linkre kattintva az IKB -Magyar Periodika feltárt összes cikk leírásához.
Adatbázisba jutunk, és megkapjuk az idõszaki
kiadvány további adatait. Ha a folyóiratnak van Például:
weboldala, akkor az is elérhetõ az IKB-tételen
keresztül. IKB-adatbázis:

, , j.-- HA 1.888
Peldaul: The new Hungarian quarterly
Az IKER-adatbázis folyóiratrekordja: Magyar Távirati Iroda (Budapest) ,

The Hungarian quarterly Vol. 1, no. 1 (1960. Sept.)-vol.33, no.128 (Wmter
Hung. q. 1992). -Budapest: MTI
-ISSN 1217-2545 -OSZK jelzet: HA 1.888 Negyedévenként. -Utóbb: The Hungarian
oc további információ: IKB tétel quarterly (1993), ISSN 1217-2545

ISSN 0028-5390
IKB-adatbázis folyóiratrekordja: 82 * 894.511 * 908.439 * 008 * 7

Szerk.: MTI 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
HA 1.888 Tel.: 175-6722 ,. telefax: ! 18-8297
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példányai és az IKER-ben található cikkek között
The Hungarian Quarterly létesült kapcsolat a teljes szövegû cikkszolgálta-
160 pages per issue, four issues a year. Black tás megteremtése érdekében. Ha a cikk bibliográ-
& white illustrations. fiai leírása után a (teljes cikk) megjegyzés talál-
Miklós Vajda, Editor ható, rákattintva eljutunk a részdokumentum tel-.
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IKB felõl: Aszójátékról.
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Az IKB-tételen az aláhúzott folyóirat éímétõl -András Sándor (sz.)
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EPA-ban megjelenõ teljes szövegû cikk: Keresõkifejezés: FI=MODERNFILOWGIAl
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András ~ándor Találatok száma: 59

A torc Modern filológiai közlemények

Mod. filol. közlem.
1. -ISSN 1585-0439 -OSZK jelzet: HA 6.314

Taktika-e vagy stratégia? -döntse el ki-ki a -további információ: IKB tétel

maga ,\'zámára, én bizony nem döntöm el, csak A sajtórepertórium szerkesztõsége a további-

kijel~ntem, hogy az itt következõkben azt fogom akban is a szolgáltatások bõvítésére törekszik.

írni, torc, amikor mások azt 'írnák, szójáték. Ve- Többek között tervezzük az EPA által archi vált

zetett pedig engem ehhez a neologizmushoz az a periodikumok és a cikkbibliográfiában feltárt

megg~?dolás, ho?y mi~rt ne kacsin~sak a; ango,~- összes cikk közötti kapcsolat megteremtését. (A

ra, mzert gyarapztsam-eltessem a nemetbol eszko- nem archi vált interneten hozzáférhetõ idõszaki

zölt tükörfordítást, amelyik maga is tükörfordítás ki d ~ k k :. ti 1~ h t ~~ ~
URL ~ .' b ' 1 avanyo ozve en e er eosege az -CI-

-francza o... k k ' ál ~, él ~~) Ame gya on v tozasa mIatt nem c szeru, z

3.4. Az ODR és az IKER közötti kapcsolat adatbázis HUNMARC formátumra konvertálását

megcéloztuk, de elegendõ munkaerõ hiányában

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti erre eddig nem volt lehetõségünk. Ennek megva-

Könyvtár, felismervén a cikkrepertóriumban rejlõ lósulásával a tételek letölthetõvé válnának.

lehetõségeket, folyóirat-katal6gusa tételeihez hoz- Befejezésként eddigi munkánk és további el-

zárendeli az idõszaki kiadvány IKER-adatbázis- képzeléseink alátámasztására hadd idézzem az

ban megtalálható tételeit, és ezáltal elérhetõvé teszi Országos Széchényi Könyvtár 2002-2004. évre

az Országos Dokumentumellátó Rendszer felhasz- szóló stratégiai tervéból a sajtórepertórium szer-

nálói számára. kesztõségét érintõ szakaszt:

Például: "Az IKB- és az IKER-adatbázisoknak az in-

ODR: tegrált könyvtári rendszerbe való konvertálás a után

lehetõség nyílik az idõszaki kiadványok váloga-
Lelõhelynyilvántartó adatbázis tott cikkeinek on-line adatbázisban való tovább-

Elektronikus Katalógus építésére, együttmûködve más könyvtárakkal,

, ~ melyek az egyes szakterületek feldolgozásáért
Tal~lat~k szama:, 2 ~ ..felelnek. Az együttmú'ködés egyik lehetséges fel-

A kerdes: scan úti modern filologzaz ,. select 2 ~
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