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Digitális és on-line információforrások: gyűjtés – előállítás - szolgáltatás  

(SZMSZ 9. sz. melléklete) 
(Aktualizálva: 2014. május 31.) 

 
 

Az elektronikus dokumentumok megjelenéséig a könyvtárak gyűjtőkörébe nyomtatott és audiovizuális 
dokumentumok tartoztak, melyek beszerzésére, megőrzésére, szolgáltatására nemzetközileg is 
egységes, szakmai tradíción alapuló gyakorlat alakult ki. Mindez nem mondható el a számítógépes, 
különösen a távoli hozzáférésű forrásokról.  
Ma, amikor megvalósítjuk a hibrid – hagyományos és elektronikus – könyvtár elvét, ahol a különböző 
információforrásokat helytől, időtől és fizikai formájuktól és a rögzítés módjától függetlenül tesszük 
olvasóink számára hozzáférhetővé, amikor minden könyvtárban elérhető CD-ROM-on tárolt 
adatbázisok mellett a világhálón segítjük az eligazodást, amikor a virtuális könyvtárként honlapon 
kalauzoljuk távoli számítógép előtt ülő „olvasóinkat” állományunkban és más gyűjteményekben, 
szükséges mindezen tevékenységünk, szolgáltatásunk szabályzatban történő rögzítése. 
 

1. Hagyományos könyvtári szerepkörben igénybe vehető elektronikus források: 
 
Biztosítjuk a hozzáférést  
 

 A közérdekű információt nyújtó adatbázisokhoz, valamint 

 Tudományos igényű tájékozódás/tájékoztatás esetében csak a téma induló szintű feltárását 
biztosító adatbázishoz. 

 
1. Helyi hozzéférésű (off-line, avagy CD-ROM, multimédiás) elektronikus dokumentumok  
 

A gyűjtés elsődlegesen a nagyfokú igénybevételre számító, nagy mennyiségű információt 
hordozó, a folyamatos kiegészítésre szoruló, valamint a nyomtatott vagy on-line formában 
hozzá nem férhető adatbázisokra terjed ki az alábbi területeken erősen válogatva: 
 

 bibliográfiák 

 jogszabálygyűjtemények 

 Ismeretterjesztő adatbázisok (oktatás, nyelvtanulás, természettudomány, művészetek, 
történettudomány, irodalomtudomány) 

 Interaktív játékok gyermekeknek 
 
A szolgáltatásban résztvevő adatbázisok köre: 
 

1.1. bibliográfiai adatbázisok 
 pl.: FSZEK Irodalmi Analitikus Adatbázis 

 Vas megye irodalma:1965- 2000: válogatott bibliográfia és repertórium 
 
1.2. teljes szövegű adatbázisok 
    Nyomtatásban megjelent dokumentumok és csak elektronikus formában létező művek. 
 

 Enciklopédiák 
pl.: Első enciklopédiám : interaktív multimédia  
 

 lexikonok 
 pl.: Révai lexikon 
 Szinyei: Magyar írók élete és munkái 
 

 joganyagok 
  pl.: Complex CD Jogtár 
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 a magyar szépirodalom klasszikusainak szerzői gyűjteményes adatbázisai,  irodalmi 
   jellegű összefoglaló gyűjtemények  
 pl. Verstár 98 
     Petőfi Sándor összes költeménye 
     Kristó Nagy István: Gondolattár : aforizmák, szállóigék, idézetek 

 szótárak, nyelvtanulást, nyelvvizsgát segítő művek 
 pl.: Tesztre készen: angol : középfokú interaktív vizsgatesztek, nyelvtani  
       gyakorlatok és hallás utáni szövegértési feladatok a nyelvvizsgán 
 Nyelvi puzzle :  német  
 

 informatikai tanulást, vizsgát segítő feladatbankok, oktatóprogramok 
 pl.: Felbank: számítógépes oktatóprogram 
       ECDL  oktatóprogram 
 

 tanulást, továbbtanulást segítő témakörökben  
 pl.: Az emberi test : Anatómiai atlasz és enciklopédia 
       Értékőrző Magyarország: nemzeti parkok, világörökség 

 

 kicsik számítógéphasználatát segítő, hasznos elfoglaltságot biztosító játékok, 
   programok 

 pl.: Süni: interaktív mesék 
Varázsecset : kifestő és rajzolóprogram 

 

 egyéb, kikapcsolódás 
pl.: Budapesti állatkert 

 
2. On-line adatbázisok: 
 
A digitális kulturális örökség körébe tartozó, szabad hozzáférésű adatbázisok használatát – adatbázis 
mutatók szerkesztésével – használóink számára is ajánljuk. Az elérhetőségek ellenőrzését folyamatosan 
végezzük.  
A számítógépes terminálokról jelszóval hozzáférhető források a tájékoztatás, témakutatás eszközei. 
Ezek igénybe vételére a könyvtárosok tájékoztató munkájuk során jogosultak, akik a könyvtárhasználat 
szabályai szerint teljesítik az olvasóktól beérkező kéréseket.  
 

2.1 szabad hozzáférésű adatbázisok: 
 pl.: könyvtári katalógusok 
 
2.2. a könyvtár által előfizetett adatbázisok 
 pl. Szikla 21 részeként MNB adatbázis 
      Szikla 21 részeként Tankönyv adatbázis 
      Magyar Életrajzi Kalauz adatbázis 
  
2.3   felhasználói jogosultsággal, jelszó ismeretében használható adatbázisok: 

  pl. Európai uniós magyar nyelvű portálok és adatbázisok 
        

2.4. helyi/országos konzorcium keretében használt adatbázisok 
 pl. Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
  
  

2. Virtuális könyvtári szerepkörben igénybe vehető elektronikus források: 
 

1. Tartalomszolgáltatás a www.repcelak.hu honlapon belül a könyvtár állományáról, hasznos link 
által 
(Megfelelő anyagi forrás estén közvetlen hozzáférést lehetne biztosítani a gyűjteményhez, a 
használatot tájékoztatókkal segítenénk) 
 

http://www.repcelak.hu/
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2. Tájékoztatás a www.repcelak.hu honlapon belül hasznos linkek által adunk a magyar könyvtári 
rendszerről, és szolgáltatásairól, az elérhető dokumentumokról és információkról. 

 Pl.: ODR adatbázis 
       MOKKA 
       Vas megye könyvtárai 
        
3. Közérdekű oldalakra mutató linkgyűjteményt készítünk különféle témakörökben 
 Pl. egészségügy 
      turisztika 
      oktatás 
      kultúra 
      utazás 
 
4. Adatbázis mutatók szerkesztésével segítjük a tájékozódást 
 Pl. on-line folyóiratok 
                       Digitális könyvtárak: Magyar Elektronikus Könyvtár 
      on-line könyvesboltok, antikváriumok 
      Vas megyei portálok és adatbázisok 
 
5. Saját fejlesztésű adatbázis készítése  

 Pl.: Répcelak helytörténeti adatbázis  
(jelenleg folyamatosan talonban levő terv) 
 
Megfelelő pályázati forrás, önkormányzati költségvetés, valamint további támogatók 
és személyzet meglétének függvénye: digitalizálási projekt indítása.  
Cél: a történelmi/kulturális értékek megőrzése az utókor számára, illetve ezen 
dokumentumok hozzáférési lehetőségek növelése – azaz helytörténeti szövegek, 
képek, térképek, képeslapok, hírlapok, térképek, továbbá a kötődő személyek 
életrajzi adatai feldolgozása digitális adathordozóra 

 
 
 

Csuka Éva 
könyvtárvezető 

http://www.repcelak.hu/

