
MATARKA szakmai nap

 

A Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár Múzeum március 24-én, pénteken 10
és  13  óra  között  MATARKA szakmai  napot  rendezett  a  könyvtár  folyóirat
olvasótermében.

A  MATARKA  (MAgyar  Folyóiratok  TARtalomjegyzékeinek  Kereshető
Adatbázisa)  magyar  kiadású  szakfolyóiratok  (360)  tartalomjegyzékét
dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetem Könyvtár,
Levéltár,  Múzeum  vezetésével  (www.matarka.hu).  A  felvett  adatok
adatbázisba kerülnek és a szerzők, illetve a címben levő kulcsszavak szerint
visszakereshetők  ill.  az  egyes  számok  külön-külön  böngészhetők.  A
feldolgozás egyrészt kézi adatbevitellel történik, másrészt digitális formában
már  rendelkezésre  álló  adatok  konvertálásával.  A  cikkek  mintegy  15  %-a
teljes szöveggel is elérhető.

A rendezvény keretében hat előadás hangzott el, melyek természetesen mind
az  adatbázissal  és  egyben  szolgáltatással  foglalkoztak  más-más
megközelítéssel.  A  köszöntőt  és  bevezető  előadást  jelen  beszámoló  írója,
Burmeister  Erzsébet  a  Miskolci  Egyetem,  Könyvtár,  Levéltár,  Múzeum
megbízott  főigazgatója tartotta.  A MATARKA-t elemezte több szemszögből:
dióhéjban felvázolta a szolgáltatás 4 éves történetét, megkísérelte elhelyezni
a magyar bibliográfiai adatbázisok között, összefoglalta a keresési módokat,
felhasználási lehetőségeket és beszélt a tervekről is. Ezt követően szó volt
arról,  hogyan  lehet  a  MATARKA-t  "privatizálni",  erről  Takáts  Béla,  a
Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Verseghy  Ferenc  Könyvtár  szakmai
igazgatóhelyettese  beszélt,  aki  a  levelező/lap  hasábjain  ugyanerről  már
cikket is megjelentett pár hónappal ezelőtt. Szám Edina a Miskolci Egyetem,
Könyvtár,  Levéltár,  Múzeum folyóiratcsoportjának  munkatársa  azt  mutatta
be,  hogyan  épül  az  adatbázis,  milyen  egyszerű  mind  a  két  módszer
használata. Dr. Pajor Enikő, a Szegedi Egyetem Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolájának  docense  azt  fejtegette  nagyon  szuggesztív  módon,  hogy  a
MATARKA-t hogyan lehet oktatni és a hallgatókat hogyan lehet osztályozni
arra  vonatkozóan,  ahogyan  a  különböző  adatbázisokhoz  és  internetes
keresésekhez viszonyulnak. Renkecz Anita az Országos Széchényi Könyvtár
MEK osztályának munkatársa az Elektronikus Periodika Archívumot mutatta
be, mert a MATARKA szorosan együttműködik az EPá-val. A MATARKA-ból a
teljes  szövegre  mutató  ugrópontok  leginkább  az  EPA  teljes  szöveges
cikkeihez vezetnek el. Az együttműködés hasznos és gyümölcsöző mindkét fél



számára. Legutoljára Büki József, a Természetvédelmi Hivatal könyvtárosa
vette kezébe a mikrofont és problémákat vetett fel, amelyek még megoldásra
várnak.  Pl.  jó  lenne  a  találati  halmazban újból  keresni  és  egyszerre  több
folyóiratra  szűkítve  elvégezni  a  keresést.  Jelen  pillanatban,  vagy  csak  az
összes folyóiratban kereshet a felhasználó, vagy csak egy kiválasztottban, ill.
szakterületre lehet szűkíteni. Felvetette még azt is, hogy a periodikák körét
ki  kellene  bővíteni  a  monografikus  sorozatok  feldolgozásával,  mivel  a
felhasználót a tartalom érdekli, nem az, hogy milyen dokumentumtípusban
található meg adott esetben a tanulmány.

A  24-i  szakmai  napot  megelőzte  23-án  a  konzorciumot  alkotó  könyvtárak
zártkörű munkatalálkozója, ahol első közgyűlés keretében megalakították a
konzorciumot felváltó MATARKA egyesületet, természetesen megvitatatták az
esedékes  tennivalókat,  és  ami  a  legfontosabb,  megismerkedtek  egymással
személyesen,  hiszen  sokan  csak  a  levelező  listákon  "beszélgettek"  eddig
egymással.

A  kétnapos  találkozót  az  Oktatási  Minisztérium támogatta.  Szerencsére  a
juttatás  fedezte  egy  új  szerver  költségeit  is,  ezért  most  már  a  MATARKA
sokkal gyorsabban tudja felhasználóit kiszolgálni.


