Szemle
TMT-válogatás CD-n
és az interneten
A 2003. év nemcsak azért marad emlékezetes a
Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás címû
könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat
életében, mivel ebben az évben az ötvenedik
évfolyam számait adtuk közre, hanem azért is,
mert az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
által meghirdetett eVilág pályázaton elnyert támogatásból lehetõségünk nyílt arra, hogy az ötven évfolyam legértékesebb, illetve a könyvtárés információtudomány szempontjából legfontosabb cikkeit feldolgozzuk, és a TMT Archívumában közzétegyük. Ennek a munkának a „melléktermékeként” készült a CD-ROM-kiadvány.
Az archívum számára szkenneltük az 1954 és
1995 között megjelent cikkeket, az egy-egy vita
kapcsán megjelent írásokat, 1996-tól pedig rendelkezésünkre álltak az elektronikus kéziratok,
amelyeket HTML-formába alakítottunk át. Az
adatbázis 1996-tól 1998-ig az összes cikket tartalmazza, 1999-tõl kezdve a teljes számokat, azaz
a Beszámolók * Szemlék * Referátumok rovatban, illetve a Hírek rovatban megjelent írásokat is.
Mind a CD-n, mind az interneten lehet keresni szerzõ szerint, a cím szavaiban, továbbá
HTML-formátum esetén a teljes szövegben, a
szkennelt tételeknél pedig tárgyszavakkal. Az
interneten lehetõség van arra is, hogy csak egyegy rovat anyagában keressünk (cikkek, beszámolók, hírek), és a jobb alsó részen egy pici
ablak szolgál arra, hogy az 1954-1998-as évek
tartalomjegyzékében kutathassunk. Véleményünk
szerint ez kincsesbánya azok számára, akik
könyvtártörténeti kutatásokat végeznek. (Jókat
mosolyogtunk a válogatás során, amikor az ötvenes évek technikájáról, a könyvtárosok gondjairól olvastunk.)
Még egy pár szót a CD-rõl: befogadóképességénél fogva egy újabb válogatás várt a szerkesztõkre, az 1954-tõl 1995-ig terjedõ idõszak
anyagából kellett (néha fájó szívvel) a cikkek
majdnem felét kihagynunk. A szerkesztés kronologikus rendben támogatja a cikkek közötti
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mozgást, gépünknek a lemez behelyezése után
automatikusan megnyíló böngészõablakában.
Önálló alkalmazásként a Böngészõbõl átkapcsolhatunk Keresõ üzemmódba. Használhatók a logikai mûveleti jelek (ÉS, VAGY, DE NEM), a
zárójelek; a csonkolás jele, a *. A találati ablak
idõrendben visszafelé rendezve jeleníti meg a
cikkek címeit, a teljes szöveghez kettõs kattintással lehet eljutni.
A CD-ROM felelõs kiadója Fonyó Istvánné,
a BME OMIKK fõigazgatója, szerkesztõi: Horváth Péter, Szántó Péter és Viszocsekné Péteri
Éva, a technikai munkatárs Erdélyiné Holdas
Klára volt. Megrendelhetõ vagy megvásárolható
az alábbi címen:
BME OMIKK
Értékesítési és Marketing Csoport
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5–7.
Tel./fax: (1) 457-5356.
E-mail: ertek@info.omikk.bme.hu
Ára: 1750 Ft + postaköltség. (A TMT elõfizetõi
a CD-ROM egy példányát ajándékba kapják.) A
TMT Archívum címe: http://tmt.omikk. bme.hu.
Horváth Péter – Viszocsekné Péteri Éva

