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A MATARKA adatbázis és szolgáltatás általános jellemzése
A MATARKA mozaikszó: MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető
Adatbázisa. A hosszú elnevezés elmondja a lényeget: magyar vagy magyar nyelvterületen
kiadott, nem feltétlen csak magyar nyelvű cikkeket tartalmazó szakfolyóirat
tartalomjegyzékeit dolgozzuk fel. Az utóbbi időben sok évkönyv és egyéb periodikum is
bekerült a szakfolyóiratok mellett: főleg múzeumok évkönyvei és felsőoktatási intézmények
tudományos közleményei.
A tartalomjegyzékek a feldolgozás után azonnal kereshetők a címben levő szavak és a szerzők
neve alapján, a találatok különböző szempontok szerint szűkíthetők, a találati listák sokféle
formátumban menthetők, ezáltal a listák további, többirányú felhasználása lehetővé válik.
Maguk a tartalomjegyzékek is böngészhetők és a szerzői és kulcsszó indexek szintén
kereshetők és böngészhetők. Többféle keresés lehetséges: gyors, egyszerű és haladó. Ha a
folyóiratnak van honlapja és ott a teljes szövegeket szabadon elérhetővé teszik, akkor azokhoz
ugróponttal elvezetünk.
A felhasznált szoftverek ingyenesen elérhetőek. A kereséshez és adatbevitelhez egyaránt
elegendő internetkapcsolat és egy böngészőprogram. Így az adatbázis bővítésébe fennállása
óta mindig könnyen bevonhatók voltak más intézmények is, a szolgáltatás országos jellegűvé
vált.
Az adatok bevitele a felhasznált módszerekkel rendkívül gyors, a bevitel módja egyszerű,
könnyen elsajátítható, nagyobb szakképzettséget nem igényel. Nemcsak kézi adatbevitelt
alkalmazunk, hanem már digitális formában meglevő adatokat olyan konvertálható
formátummá szerkesztünk, amelynek adatbázisba bevitele már csak pillanatok kérdése. A
legtöbb résztvevő szerkesztőség is ebben a konvertálást lehetővé tevő formátumban küldi el
nekünk folyóirata(i) tartalomjegyzékeit.
A kulcsszó szerinti keresés biztosítja, hogy egy adott témában kereső felhasználó nagy
mennyiségű folyóirat átvizsgálása nélkül is megtalálja a témába vágó cikkek halmazát.
A szerző szerinti kereséssel szerzői publikációs listák állíthatók össze.
Az egyszerű feldolgozási módnak (az adatbevitel gyorsaságának) megvan természetesen a
hátránya is. Mivel tárgyszavazást nem végzünk, az olyan címek esetén, ahol a címből nem
lehet következtetni a cikk tartalmára, a kulcsszó szerinti keresés nem hoz eredményt, így sok
releváns találat egyszerűen elvész. Ez főleg a humán és társadalomtudományokat érinti. Ezért
jó, hogy 2006 óta létezik az OSZK HUMANUS elnevezésű adatbázisa, amely épp a kérdéses
szakterületeket dolgozza fel teljes körűen. A TÁMOP projektben a három adatbázis (EPA,
HUMANUS, MATARKA) egyszerre lesz kereshető, tehát ez a probléma megoldódik.

A MATARKA története
Könyvtárunk részt vett a NKÖM (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) 2001. éves ún.
telematikai pályázatán és 1 millió Ft támogatást kapott 15 magyar nyelvű és kiadású
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tudományos (műszaki és természettudományi)
feldolgozására 10 évre visszamenően.

szakfolyóirat

tartalomjegyzékének

A pályázat sikeres volt, 1 000 000 forintot nyert a könyvtár a szolgáltatás létrehozására.
A megvalósításon 2002. január elején kezdtünk el dolgozni. A következő feladatokat kellett
elvégezni:
-

a szolgáltatás céljának meghatározása;
az adatbázis megtervezése, létrehozása;
a beviteli űrlapok és programok elkészítése;
a folyóiratok kiválasztása;
a beviteli segédlet összeállítása;
a könyvtárosok betanítása, a beviteli munka megszervezése, lebonyolítása

A szolgáltatás 2002 májusában már az interneten át elérhető volt, de még nem MATARKA
név alatt. Már ebben az évben elkészült egy konvertáló program HTML formátumban
meglevő tartalomjegyzékek bevitelére. Így került be az adatbázisba a BKÁE (Budapesti
Közgazdasági és Államtudományi Egyetem, mai nevén Corvinus Egyetem) Egyetemi
Központi Könyvtár által feldolgozott 22 gazdasági folyóirat tartalomjegyzéke. A feldolgozott
folyóiratok száma 37-re bővült.
2002-ben a NKÖM az „országos elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztésére” írt ki
pályázatot és az elbírálásnál a könyvtári együttműködéseket részesítette előnyben. Ezért
ajánlatos volt partnereket keresni. Az is indokolta ezt az elhatározást, hogy a folyóiratok
számát és a szakterületeket kibővíthessük. A KATALIST könyvtárosi levelező listán felhívást
tettünk közzé, melyre sokan jelentkeztek. A pályázat beadása előtt egy héten keresztül csak
levelezés és koordinálás folyt. Egyeztettük a folyóiratlistákat, és minden jelentkező leírta az
elképzeléseit. Végül is nyolc könyvtár maradt, akik vállalták, hogy résztvevőnként 10.000
címet feldolgoznak az adatbázisba (két kisebb könyvtár ennél kevesebb címet vállalt). A
beadott pályázatot a minisztérium két és fél millió forinttal támogatta.
A közös munkát 2002 őszén kezdtük, Budapesten tartottunk egy személyes találkozót, hogy
megismerjük egymást. Megbeszéltük az adatbevitel menetét, sorra vettük a gyakran
előforduló nehézségeket a mi könyvtárunk már megszerzett tapasztalatai alapján, egyeztettük
a feldolgozási szabályokat.
Az alapító tagok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berzsenyi Dániel Főiskola Központi Könyvtára
Budapest Főváros Levéltára
Márton Áron Szakkollégium
Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum
MTA Nyelvtudományi Intézet
Nyíregyházi Főiskola
SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Közhasznú Társaság könyvtára
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Szombathely
Budapest
Budapest
Miskolc
Budapest
Nyíregyháza
Szeged
Budapest

A MATARKA által feldolgozott első 15 folyóirat:
Cím

ISSN
0236-758
0522-512
0005-5670
0021-0757
0013-970X
0133-2422
0015-5403
0015-5411
0015-542X
0016-7118
0018-1323
0133-2546
0025-0120
0324-6051
0042-7616

1. Acta Geodaetica
2. Bányászati és Kohászati Lapok: Bányászat
3. Bányászati és Kohászati Lapok: Kohászat
4. Energiagazdálkodás
5. Építőanyag
6. Földtani Kutatás
7. Földrajzi Értesítő
8. Földrajzi Közlemények
9. Földtani Közlöny
10. Geodézia és Kartográfia
11. Hidrológiai Közlöny
12. Korróziós Figyelő
13. Magyar Geofizika
14. Periodica Polytechnica
15. Vízügyi Közlemények

Azóta az SZTE Élelmiszeripari Főiskolai Kar könyvtára beolvadt a Tanulmányi és
Információs Központba Szegeden, a Márton Áron Szakkollégium és a VÁTI neve is változott.
Az elkövetkező években sor került a szoftver finomítására, ami azóta is folyamatos munkát
jelent, hisz állandóan újabb és újabb szempontokat igyekszünk a szolgáltatás fejlesztésénél
figyelembe venni, ill. újabb és újabb igényeket kívánunk kielégíteni, másrészt több
könyvtáros kezdte el az adatbevitelt, így az adatbázis bővült, a feldolgozott folyóiratok száma
nőtt.
2003 januárjában regisztráltattuk a MATARKA domain nevet. Először a TARKA nevet
szerettük volna kérni, de az foglalt volt. Így a Tartalomjegyzékek Kereshető Adatbázisá”-ból
„Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa” lett.
2003 óta folyamatosan, bár már csökkenő számban újabb könyvtárak csatlakoztak és
csatlakoznak. Az elmúlt időszakra inkább folyóirat szerkesztőségek jelentkezése a jellemző,
hisz a könyvtárak kapacitása véges, a szerkesztőségek azonban felismerik, hogy folyóiratuk
ismertebbé válik az internet nagyobb nyilvánosságával, az elérhetőségük további bővülésével.
2004 februárjában az OSZK-beli EPA-val (Elektronikus Periodika Archívummal)
együttműködési megállapodást kötöttünk, amely igen gyümölcsözőnek bizonyult. Azóta is
együtt dolgozunk, az EPA-ban feldolgozott folyóiratok jó része (amelyeknek van
tartalomjegyzéke), átkerül - elég jól automatizált módon) a MATARKA-ba.
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2004 júliusában 15 könyvtár konzorciumot alapított. A konzorciumi szerződést azóta egyszer
2007-ben megújítottuk. Gondolkozom azon, hogy ebben az évben (2010) ismét sort kell erre
keríteni az adatbevitel folyamatosságának biztosítása érdekében.
2006 novemberében magánszemélyek és egy könyvtár megalapította a MATARKA
Egyesületet. 2006-ban az OKM, 2007-ben és 2008-ban NKA támogatással két napos szakmai
találkozókat tartottunk. Az elsőt Miskolcon, a másodikat Szegeden, a harmadikat
Nyíregyházán. Miskolcon és Nyíregyházán a rendezvénynek volt nyilvános része is. A
zártkörű rész keretében pedig egyesületi gyűlést tartottunk, illetve szakmai előadásokat
tartottunk. A személyes találkozók hozzájárultak a MATARKA közösség erősítéséhez.
2007 februárjában indítottuk be a cikkmásolat-küldő
partnerségben. Erről a későbbiekben részletesen szó lesz.

szolgáltatást

az

OSZK-val

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának Könyvtári Osztálya
2007 decemberében hozta nyilvánosságra a könyvtári terület fejlesztésének új programját, a
kormányzati szinten megvalósítandó Portál Programot, a könyvtárügy stratégiáját a 20082013-as időszakra. A program az 1.4 Kiemelt kulcsterületek pont alatt az 1. célt így
fogalmazta meg: A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot,
kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz határokon innen és túl
(figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is) és a cél megvalósítása
érdekében az 5. beavatkozást így határozta meg: Az országos központi nyilvántartások
összehangolt kezelése: a MOKKA és az ODR bibliográfiai adatainak egyesítése; a NPA, a
MEK, a MATARKA fejlesztése a szerzői jogok figyelembe vételével.
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A MATARKA adatbázist építők feldolgozási szabályzata
A MATARKA bemutatása
A MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisát (továbbiakban:
MATARKA) magyarországi intézmények építik 2002-től együttműködés keretében a
Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum (továbbiakban: ME KLM) vezetésével. Az
intézmények listája a szolgáltatás www.matarka.hu honlapján a Készítők menüpont
http://www.matarka.hu/kapcsolat.php#keszitok alatt megtalálható. A társulás 8 könyvtár
részvételével egy, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályázati támogatás
elnyerésére jött létre 2002-ben, majd az azóta eltelt évek folyamán további intézmények
belépésével bővült. 2017 nyarán számuk: 54.
Az adatbázis tartalma, működtetése, építése
Az adatbázis tartalma: A MATARKA Magyarországon vagy a környező országok magyar
nyelvterületein kiadott túlnyomórészt magyar nyelvű szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek
adatbázisa. A tartalomjegyzékek a folyóiratok számainak tartalomjegyzékét tükrözik,
tartalmazzák a szerzőket, címeket, rovatokat, oldalszámokat és ugrópontokat a cikkek teljes
szövegére, ha az az interneten megtalálható. Az egyes számok tartalomjegyzékének
böngészése mellett lehetőség van a szerzők nevének és a címben levő szavaknak a keresésére.
A keresés szűkíthető idő, szakterület és folyóirat, valamint csak a teljes szövegre mutató
cikkekre, illetve az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Elektronikus Periodika
Archívumában (EPA) által szolgáltatott teljes szövegű cikkekre. A MATARKA-nak az EPAval együttműködési megállapodása van, melynek értelmében a közös folyóiratok esetében a
teljes szöveges ugrópontok az EPA szolgáltató gépére mutatnak, így az ugrópontok nagy
része nem esetleges, nem változik.
Az adatbázis működtetése: A MATARKA üzemeltetését és szoftveres fejlesztését a Miskolci
Egyetem (ME) biztosítja. A kiszolgáló gép az ME könyvtárának tulajdona, a MATARKA
szoftveréhez felhasznált szoftverek (Apache Web szerver, MySQL adatbáziskezelő, PHP
HTML-be ágyazott programozási nyelv) ingyenesek, szabadon letölthetőek az internetről. A
fejlesztést az egyetem munkatársai végzik munkaidőben, külön szoftverfejlesztő cég nincs
megbízva.
Az adatbázis építése: A MATARKA adatbázis háromféle módon épül.
1. Kézi adatbevitel böngésző segítségével: Az adatbázis biztonsága érdekében minden
résztvevő felhasználói névvel és jelszóval rendelkezik a belépéshez és csak adott
műveletek elvégzésére van jogosultsága. Az adatbázis rendszergazdája a könyvtár
munkatársa. Az adatbevitel űrlapok kitöltésével történik a nyomtatott folyóirat
számainak kézbevételével. Az adatbeviteli munkát szabályzat rögzíti: Feldolgozási
szabályok és útmutató, amely a MATARKA honlapjáról letölthető. Új jelentkező a
teszt adatbázisban gyakorolja be a feldolgozást.
2. Kézi adatbevitel egyszerű szövegszerkesztővel: A tartalomjegyzék felvétele a
MATARKA_formátum szerint történik, a kész fájlokat a feldolgozó e-mailben küldi el
az ME KLM munkatársainak, akik az erre a célra kifejlesztett program segítségével a
tartalomjegyzéket az adatbázisba bekonvertálják (főleg folyóirat szerkesztőségeknek
ajánlott).
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3. Az ME KLM munkatársai különböző konvertáló programok segítségével tesznek át
tartalomjegyzékeket az adatbázisba, így történik az EPA és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár tartalomjegyzékeinek átvétele.
Az adatbázist építők közösségét a ME KLM fogja össze. Az ME KLM saját levelező listát
működtet (tarka-l@uni.miskolc.hu) a munka koordinálására, a szolgáltatásnak saját e-mail
címe van: matarka@uni-miskolc.hu, amelyre érkező üzeneteket az ME KLM munkatársa
kapja meg. A közösség tagjai egymással a kapcsolatot elektronikus levelezésen és telefonon
tartják.
A csatlakozóknak az adatbeviteli munkához külön hardveres és szoftveres beruházásra nincs
szükségük, mert az adatbázis építése internet hozzáféréssel rendelkező számítógépen
tetszőleges böngésző programmal (Chrome, Mozilla stb.) lehetséges, külön program telepítése
nem szükséges.
A csatlakozás ingyenes.
Csatlakozási nyilatkozat
Alulírott a fentiek ismeretében nyilatkozom, hogy a MATARKA adatbázist építők
közösségéhez az általam vezetett intézmény csatlakozik és vállalja az alábbiakat:
-

-

-

-

A feldolgozási szabályokat és útmutatót, a kereső felületet megismeri.
A „Vállalt folyóiratok” listában felsorolt folyóiratokat gondozza, vagyis a megjelenő
/kurrens/ számok tartalomjegyzékét, ill. retrospektív feldolgozás esetén a vállalt
időszak számait az adatbázisba felveszi.
Amennyiben az intézmény több munkatársa is részt vesz a feldolgozásban, akkor a
Miskolci Egyetem KLM munkatársaival való kapcsolattartással megbíz egy személyt.
Egy munkatárs esetén a munkatárs egyben kapcsolattartó is.
A kapcsolattartó személy neve:
Postacím:
E-mail:
Telefon:
Skype:
Ha a vállalt folyóiratok valamelyike megszűnik vagy előfizetését az intézmény
megszünteti, akkor a kapcsolattartó személyen keresztül erről a tényről az ME KLM-t
haladéktalanul írásban (e-mail, levél) értesíti. Ha a kapcsolattartó személy változik
meg, akkor az új kapcsolattartó adatait szintén közli az ME KLM-mel.
Amennyiben valamely vállalt folyóirat szerkesztőségével közvetlen kapcsolata van
(pl. felsőoktatási intézmény saját kiadványa, vagy a szerkesztőséget a munkatársak
közül valaki jól ismeri), akkor a konvertálás módszerét a szerkesztőknek bemutatja és
ajánlja a szerkesztőségnek a tartalomjegyzékek közvetlen továbbítását az ME KLMnek, mint a feldolgozás jól bevált és számos szerkesztőség által gyakorolt módját.

Adatcsere, kommunikáció egyéb szolgáltatásokkal
A cikkarchívumnak tudni kell nagy mennyiségben és automatikusan adatcserét végrehajtani
az alábbi archívumokkal, itt a fejlesztéseknek az egyéb szolgáltatásokkal együtt kell
működniük a megvalósításban:
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-

-

-

MATARKA - amennyiben a MATARKA adatbázisba a feldolgozást végző könyvtáros
olyan cikket visz be, melyhez megad teljes szöveget is (link) és a link tulajdonosa
(folyóiratok, intézmények szerkesztőségei, fenntartói) előzetes tárgyalások és
szerződések alapján engedélyezik digitális dokumentumaik átadását a cikkarchívumba,
akkor induljon el egy automatikus eljárás:
 a teljes szöveg letöltése a megadott linkről
 a MATARKA-ban feldolgozott adatok automatikus átvétele a cikkarchívumba
 a letöltött cikk archiválása a cikkarchívumban
EPA - mivel az EPA csak elektronikus dokumentumokat dolgoz fel, minden EPA-ban is
archivált cikk felvételénél induljon el egy automatikus eljárás (a távoli elérésű EPA
folyóiratokra mindez nem vonatkozik):
 a metadatok kerüljenek át a cikkarchívumba
 az EPA archívumban archivált cikk automatikusan kerüljön be a
cikkarchívumba is
HUMANUS - amennyiben a HUMANUS adatbázisba a feldolgozást végző könyvtáros
olyan cikket visz be, melyhez megad teljes szöveget is (link) és a link tulajdonosa
(folyóiratok, intézmények szerkesztőségei, fenntartói) előzetes tárgyalások és
szerződések alapján engedélyezik digitális dokumentumaik átadását a cikkarchívumba,
akkor induljon el egy automatikus eljárás:
 a teljes szöveg letöltése a megadott linkről
 a HUMANUS-ban feldolgozott adatok automatikus átvétele a cikkarchívumba
 a letöltött cikk archiválása a cikkarchívumban

Jogosultsági rendszer
Mind a beviteli és feltöltési (adatfeldolgozás), mind a hozzáférési rendszer jogosultsági
rendszere kifinomultan állítható:
 több szintű adatfelviteli jogosultság kezelés
 több szintű mezőhozzáférés szabályozás
 többféle hozzáférés kezelés (IP alapú, regisztráció alapú)
 hozzáférési jogok változtatása előre beállított dátum szerint is
 a portálban megvalósítandó egypontos belépést (SSO/LDAP) a cikkarchívum
alrendszerben is követni kell.
A MATARKA fenntartásának költségei
A MATARKA fenntartásának költségeit nagyon nehéz meghatározni, mert költségvetési
intézményekben zajlik mind a fejlesztés és üzemeltetés mind az adatfeldolgozás és minden
résztvevő munkatársnak más munkaköri kötelezettségei is vannak intézményén belül.
A MATARKA munkák az alábbi tevékenységekből tevődnek össze. A munkákat felsőfokú
végzettségű munkatársak végzik.
fejlesztés (PHP programozás)
fejlesztés (üzemeltetés, ellenőrző programok)
adatbevitel (kézi adatfeldolgozás
adatbevitel (beküldött adatok konvertálása)
minőségbiztosítás (feldolgozott adatok ellenőrzése)
szervezés, kapcsolattartás
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A munka 8 év óta zajlik, de az első időkben csak néhány könyvtár végezte a tevékenységet,
mostanra növekedett 30-ra a könyvtárak száma.
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Alkalmazott technikai háttér: Linux, Apache, MySQL, PHP
A MATARKA nyílt forráskódú programokat használ a kezdetektől fogva.
Linux: nyílt forráskódú operációs rendszer. Honlapja: http://www.linux.org
Apache: A MATARKA webes felületeit szolgáltató szerver szoftvere. Honlapja:
http://www.apache.org. Az Apache HTTP Server (röviden Apache) nyílt forráskódú
webkiszolgáló alkalmazás, szabad szoftver, kulcsfontosságú szerepet játszott a World Wide
Web elterjedésében.
MySQL: a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú relációs adatbázis kezelője, több mint két
millió helyen telepítették. A MySQL AB svéd cég készíti, és ingyenesen hozzáférhetővé teszi.
Többfelhasználós,
többszálú,
SQL-alapú
relációs
adatbázis-kezelő
szerver.
Honlapja:http://www.mysql.com.
PHP: Eredeti neve: Personal Home Page Tools, mai neve: Hypertext Preprocessor. Olyan
önállóan használható programozási nyelv, amely képes nagyméretű webes adatbázis
alkalmazások működtetésére is. Tulajdonképpen kiszolgáló oldali programozási nyelv, amit
jellemzően HTML oldalakon használnak. A hagyományos HTML oldalakkal szemben
azonban a kiszolgáló a PHP parancsokat nem küldi el az ügyfélnek, azokat a kiszolgáló
oldalán a PHP értelmező dolgozza fel. A programokban lévő HTML elemek érintetlenül
maradnak, de a PHP kódok lefutnak. A kódok végezhetnek adatbázis kezelést (feltöltés,
lekérdezés), dinamikusan létrehozhatnak képeket, fájlokat olvashatnak és írhatnak. Manapság
több mint 20 millió weboldal és egymillió szerver futtat PHP-t, bár a nyelvet használó oldalak
száma 2005 augusztusától kezdve folyamatosan csökken. Honlapja: http://www.php.net.
Az Apache + PHP + MySQL szoftverek együttese közkedvelt megoldásnak számít, igen sok
honlap készül ezzel a technikával. Az Apache és a PHP biztosítja a stabil HTTP szervert és a
programozási nyelvet, mellyel dinamikus weboldalak készíthetők, míg a MySQL adatbázis
kezelő rendszer az adatok tárolását teszi lehetővé.

A szolgáltatás saját fejlesztésű szoftverének bemutatása
A szolgáltatást Kiss Andrea kolléganőmmel 2002 januárjában közösen kezdtük fejleszteni:
első feladat volt az adatbázis létrehozása, azt követte a PHP scriptek írása. Amikor 2005-ben
főigazgató lettem, a tevékeny programozást abba kellett hagynom, az adatbázist azonban
továbbra is kezelem. Kiss Andrea 2007-ig dolgozott még a MATARKA-val, majd átadta a
stafétabotot Dr. Kovácsné Bialkó Katalinnak, aki a PHP fejlesztést azóta is csinálja. Önálló
kiegészítő programokat az alkalmazáshoz (indexelés, linkellenőr, OAI szerver, XML betöltés)
Perlaki Attila ír, ő JAVA-ban programoz.
A MATARKA fejlesztőiként mindig két adatbázist használunk: az egyik az éles adatbázis a
feldolgozók és felhasználók számára, a másik a teszt adatbázis, ahol a programozók az új
fejlesztéseket tesztelik, mielőtt az éles adatbázisba áttennék.
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Az adatbázis

1. ábra: Az adatbázis alapvetőtábláinak kapcsolata
Az adatbázis egyszerű szerkezetű, összesen 20 táblája van.
2002-ben az 1. ábrát mutattam be Az Informatika a felsőoktatásban konferencián
Debrecenben.
A fenti 8 táblához, amelyek neve elég szemléletesen mutatja tartalmukat az évek folyamán 12
tábla jött hozzá. A 20 tábla egész rövid bemutatása:
foly
fuzet
szerzo
cikk
szo
cikkszerzo
szerzosz
cimszo
bevitel
kivetelszo
unicode
torles
keres
kero

a feldolgozott folyóiratok alapadatai
a folyóiratok (füzeteinek) adatai
a felvett szerzők neve
a felvett cikkek címei
a cikkcimek szavai

} kapcsoló táblák
a feldolgozóknak bevitelkor csak a saját folyóiratai jelennek meg a képernyőn
az úgynevezett stopword-öket tartalmazza, melyeket nem indexelünk (a, az, egy,
stb.)
unicode-s megfeleltetések
törölt cikkek számai

} a cikkmásolat-küldés táblái
12

megrend
stat
statgyarap
szaml
folystat
szaml
counter

}

a statisztikákkal kapcsolatos táblák

Beviteli és lekérdező felület
Ezek részletes bemutatására a későbbiekben sor kerül. A feldolgozók a beviteli felületet
használják, a használók a lekérdező felületet, a fejlesztők ezeken kívül még a számos
segédprogramot.
Segédprogramok
A beviteli és lekérdező felületen kívül vannak PHP-ban megírt segédprogramok, illetve
JAVA-ban fejlesztett önálló programok különböző karbantartási feladatok végrehajtására,
illetve automatizált adatátvételre más adatbázisokból. Rengeteg segédprogram (legalább 3040) kifejlesztése történt meg, ezeket egy-két kivételtől eltekintve csak a rendszergazdák
használják. A sokféle művelet közül a legfontosabbakat emelem ki.
-

ellenőrzések, pl. az aznap és előző nap bevitt számokból új címek és új szerzők
listázása
szövegrészekben karaktersorozatok cseréje
aznapi és előtte való napi bevitt füzetek listázása
egy kiválasztott füzet összes cikkének és magának a füzetnek a törlése
a füzetszám összes cikkéhez ugyanazon URL bevitele
konvertálás MATARKA formátumból
tévesen bevitt pontok levétele az oldalszámok mellől
MATARKA formátumú kivonat előállítása adott folyóirat adott számaiból
szavak törlése azonosító és szó megadása alapján, bevitt URL-ek ellenőrzése
újonnan bevitt URL-ek ellenőrzése
azon folyóirat címek listázása, amelyekben a teljes szöveg mező ki van URL-lel
töltve, stb., stb.

Önálló programok
Újraindexelő Matarkához C + MySQL kód, feladata az adatbázis szótábláinak újraindexelése.
XML import (Java servlet kódok): Az adatbázis feltöltése XML állományokból is lehetséges.
Két program van: az egyik az Elektronikus Periodika Archívumból (epa.oszk.hu) vesz át
tartalomjegyzékeket XML formátumban, a másik segítségével az Akadémiai Kiadó
(www.akademiai.com) folyóiratainak tartalomjegyzékei vehetők át. Az EPA-ból való átvétel
webes felületről indítható, egyszerre egy tartalomjegyzék átvétele lehetséges, az URL
megadása szükséges.
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Linkellenőr (Java application kód): Az összes bevitt URL-t egyszer végigellenőrzi minden
hétvégén ütemezett időpontban, és ennek eredményét automatikus e-mailben elküldi a
rendszergazdának.
OAI szerver: Adatot szolgáltat OAI harvesztelő alkalmazásoknak: pl. NDA (bár ennek
működése az NDA részéről úgy tűnik, leállt). A TÁMOP projekt keretében jelentősége ismét
nő.

Az adatfeldolgozás menete
Az adatfeldolgozás forrása lehet:
-

a tartalomjegyzék
a folyóirat teljes egésze (továbbiakban: tartalom)
a cikk

Az adatfeldolgozás alapelvei
-

-

-

Célunk nem bibliográfiai leírás készítése, csupán a folyóiratok
tartalomjegyzékeiben szereplő adatok felvétele, lehetőleg úgy, hogy minél
pontosan tükrözzük a folyóiratok valós tartalmát, és minél jobban segítsük a
szakirodalmi vagy bibliográfiai kutatást; ebből következően a tartalomjegyzék
pontatlanságait (elírás vagy helyesírási hiba) kijavítjuk a tartalom, ill. a cikkek
alapján, a hibás adatokat nem tükrözzük, a javítások tényét sem jelezzük, mint a
bibliográfiai leírásban.
Az adatfelvételnél kiindulási alapunk a tartalomjegyzék, de a feldolgozás során
folyamatosan ellenőrizni kell a tartalomjegyzék adatait, össze kell hasonlítani
azokat a tartalommal, és ha a két adat különbözik, akkor az adatot a tartalomból
vesszük, ezt tekintsük pontosabb forrásnak.
A cikkek adatainak felvétele tehát a tartalomjegyzék alapján történik, az ott
megjelent formában és sorrendben kell az adatokat bevinni; a tartalomjegyzékben
nem szereplő cikkek, rovatok nem kerülnek feldolgozásra (kivételek alább
tárgyalva)

A beviteli felület oldalai
Belépő oldal: A felhasználói név és azonosító megadása után a feldolgozó a folyóirat
választása oldalra kerül.

2. ábra: Folyóirat választása oldal

1. ábra: Belépő felület
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Folyóirat választása oldal: A feldolgozók között két típust különböztetünk meg. Biztonsági
okokból a legtöbb feldolgozó előtt csak az általa feldolgozott folyóiratok listája jelenik meg,
vagyis csak a saját folyóirataihoz fér hozzá, azokat tudja módosítani, illetve új számokat
felvenni. Az összes folyóirathoz csak néhány személy fér hozzá a Miskolci Egyetem
könyvtárában.
Minden folyóiratnak van felelőse, akinek az adatai - természetesen ezek az adatok a lekérdező
felületen nem láthatók - a folyóirat adatlapján megjelennek: név, telefonszám, e-mail cím. A
rendszergazda így bármikor fel tudja venni a kapcsolatot a folyóirat felelősével, mert
legfontosabb elérési adatai közvetlenül az adatbázisban is tárolva vannak.

4. ábra: Az Esély című lap adatai, alsó rész

3. ábra: Az Esély című lap adatai, felső rész

A folyóiratoknál az alábbi adatok vehetők fel:
Címadatok:

a folyóirat főcíme, alcíme, párhuzamos címe

Cím besorolás:

folyóiratok főcímét megismételjük ebben a mezőben, a névelővel
kezdődő folyóirat címeket névelő nélküli alakban kell ide beírni.

Megjelenés kezdete -vége: értelemszerűen, pl.: 1992- vagy 1992-1999
Közreadó:

a folyóirat közreadója, ennek hiányában kiadója - több közreadó
neve közé csak vesszőt teszünk, az ’és’-eket nem tükrözzük

ISSN:

kötőjeles formában vesszük fel, az 'ISSN' megjelölése nélkül (pl.
1234-567X)

Nyelv:

a folyóirat jellemző nyelve

Honlap:

a folyóirat honlapja, ha van; az URL -t teljes formában, http://
előtaggal együtt vegyük fel
pl.: http://www.magyarszemle.hu, a program automatikusan
kiegészíti a <href= előtaggal és a </A> utótaggal
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Szakterület:

(3 mező): kiválasztjuk a megfelelő szakterületet a lenyíló
menüből, nem kézzel írjuk be, max. 3 szakterülethez rendelhetünk
egy folyóiratot, de elég egyhez is

Létrehozó könyvtár:

a létrehozó könyvtár neve, a könyvtár honlapjának URL-je (teljes
formában, http:// előtaggal együtt) - amennyiben a létrehozó
intézménynek nincs honlapja, természetesen csak az intézmény
nevét kell beírni a mezőbe, amennyiben más folyóiratban az adat
már szerepel, másolni is lehet

Teljes szöveges elérés:

ezt a mezőt akkor töltjük ki, ha a folyóirat anyaga elérhető a weben keresztül; ilyenkor annak a kezdő oldalnak az URL-jét kell itt
megadni (teljes formában, http:// előtaggal együtt), ahonnan a
folyóiratcikkek elérhetőek, és megadjuk azt is, hogy mely számtól
kezdve két kötőjel után: http://teljes_szöveg_helye -- 2002. 3.
számtól

Az URL ideigl. nem él:

akkor jelöljük be (kattintás a négyzetbe), ha a cikkek vagy a
folyóirat teljes
szöveges elérése
valamilyen
okból
megszűnik, de
még
az
adatbázisban az
URL-eket
a
változás
reményében
5. ábra: A Hitelintézeti szemle elérési útvonala
benne hagyjuk

Cikkmásolat rendelhető:

akkor jelöljük be (kattintás a négyzetbe), ha a folyóirat anyagából az
OSZK vállalja a cikkmásolat küldést

Folytatás címe:

amennyiben a folyóirat címe megjelenés közben megváltozik, azt új
folyóiratnak tekintjük, és így vesszük fel az adatbázisba, a régi címnél
ebben a mezőben vesszük fel a folytatás címét, mégpedig pontosan úgy,
ahogy a MATARKA folyóiratlistában az ugrópont szerepel: az egeret a
cím fölé húzva a böngészőben alul legalul látszik a bemásolandó
ugrópont: http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=135, /lásd 5. ábra/

Előzmény címe:

amennyiben a folyóirat
címe
megjelenés
közben megváltozik, azt
új
folyóiratnak
tekintjük,
és
így
vesszük
fel
az
adatbázisba,
az
új 6. ábra: A Bankszemle elérési útvonala
címnél ebben a mezőben vesszük fel az előzmény címét, mégpedig
pontosan úgy, ahogy a MATARKA-ban fel van véve. Az eljárás az
előzővel megegyezik. Pl. a Hitelintézeti szemle előzménye a
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Bankszemle, vagyis http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=17 /lásd
6. ábra/

Megjegyzés:

ide a fontos, a folyóirat egészére vonatkozó megjegyzést írjuk

Folyóirat felelős:

az adatbevitelért felelős kolléga neve, elérhetősége

Szerkesztőség:

a folyóirat szerkesztőségének elérhetősége, esetleg kapcsolattartó
neve

Státusz:

a folyóirat adatai milyen úton kerülnek be az adatbázisba: lenyíló
menüből kell kiválasztani /lásd 7. ábra/

Humanus:

ki kell pipálni, ha az adatokat a HUMANUS át szeretné venni:
rendszergazda végzi
Az adatok az OK gomb megnyomásával
menthetők.

7. ábra: Választható folyóirat státuszok

Folyóirat számának kiválasztása
oldal: lehetőség nyílik a választott
folyóirat adatainak módosítására, a
folyóirat
valamely
számának
kiválasztására,
ill.
új
szám 8. ábra: Folyóirat számának kiválasztása oldal
felvételére, lásd 8. ábra.
A folyóirat törlése gomb csak akkor működik, ha már egyetlen szám sincs. Ha a folyóiratnak
vannak felvett számai, akkor ezt a gombot hiába nyomkodjuk, hibajelzést kapunk.

9. ábra: Új szám felvitele

Év:

10. ábra: Szám adatainak módosítása

a megjelenés éve, kitöltése kötelező, pont nem kell a végére
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Évfolyam:

formája: 7. évf. vagy: a folyóiratban Vol.8. a MATARKA-ban: 8.
vol. ha újrakezdik az évfolyam számozását, és feltüntetik a régi és
új évfolyamszámot is: 32. (132.) évf.
A mező mellett jobb oldali szomszédos mezőbe csak az évfolyam
szám kerül be: 7, 8, (32. (132.)

Számozás:

a folyóiraton feltüntetett számozási egység; a mező mellett jobb
oldali szomszédos mezőbe csak a szám kerül be

Hányadik szám az évben:

a folyóirat számait megjelenési sorrendjükben szeretnénk a
képernyőn kilistáztatni, ezt azonban megakadályozza, hogy a
számok gyakran összevontan, vagy párhuzamos számozással
jelennek meg, és vannak különszámok is; ezért kell használni ezt
a segéd mezőt, az itt megadott szám határozza meg, hogy
hányadikként fog megjelenni abban a listában, ami az adott év
számait tartalmazza (a beviteli felületen zárójelben lévő piros
szám jelöli ezt a sorszámot)

Megjegyzés:

ide kerül a szám vagy a különszám vagy a melléklet önálló címe
(szerzőségi közléseket, alcímeket itt nem tüntetünk fel) az alábbi
formában (különszám esetén is):
A szám önálló címe: Budapest, a kávéváros
vagy:
A melléklet címe: Magyar tudósok és művészek szülőháza

A cikk kiválasztása oldal: lehetőség nyílik a választott füzetszám adatainak módosítására, a
szám valamely cikkének kiválasztására és módosítására, ill. új cikk felvételére, /lásd 11. ábra/.
A Füzetszám törlése gomb csak akkor
működik, ha már egyetlen cikk sincs.
Ha a számnak vannak feldolgozott
cikkei, akkor ezt a gombot hiába
nyomkodjuk, hibajelzést kapunk.
A Következő szám és Előző szám
gombokkal lépegethetünk az egyes
számok között anélkül, hogy újból és
újból vissza kellene lépni a Folyóirat
szám kiválasztása oldalra.
11. ábra: Cikk választása oldal

Az Ellenőrzés gomb megnyomása után egy új ablak nyílik meg, az újonnan felvett
szerzőnevek és szavak listájával, amely segít az esetleg elkövetett hibák, elírások
felfedezésében. Az önellenőrzés
kiváló eszköz az első ellenőrzés
elvégzésére /lásd 12. ábra/.
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12. ábra: Önellenőrzés gombja és utaló készítés ugrópontja

A megjelenő új szerzők többsége természetesen valóban
új, de ha hibás beírás volt, akkor a helytelen szó is újként
jelenik meg. A feldolgozó számára az ellenőrzés sokkal
egyszerűbb így, mintha a teljes bevitelt, az összes címet
ellenőriznie kellene. A listában azonnal feltűnik a
’posztdramatiku’ szó. Itt lemaradt az ’s’ betű. A javítás és
újbóli ellenőrzés kérése után a szó már nem jelenik meg
az új szavak között.
Az utaló készítést csak rendszergazda csinálhatja. Ezért ha
egy feldolgozó utalót szeretne készíteni valamelyik
szerzői névhez, erre az Utaló készítés ugrópontra kell
kattintania (lásd 12. ábra.) és a megjelenő űrlapot
kitöltenie.
Hasonlóképpen lehetőség van az adatbázisban már szereplő
szerzők összekapcsolására is. Ez is az Utaló készítése ugrópont
megnyomása után megjelenő oldalon intézhető /lásd 12. ábra/
13. ábra: Önellenőrzés eredménye

14. ábra: Két szerző összekapcsolása
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15. ábra: Utaló készítés kérése

Új cikk felvétele, cikk módosítása oldal
Általános szabályok
ha a cikk címe teljesen vagy csak néhány szóban eltér a tartalomjegyzékben
feltüntetettől: a cikk alapján vesszük fel az adatokat
ha a cikkcímek sorrendje más, mint a tényleges: a tartalomjegyzék alapján vesszük
fel az adatokat
ha feltűnően hosszú, szakmai szempontból fontos szakcikk kimarad a
tartalomjegyzékből: fel kell dolgozni a címet vagy oldalszám alapján megállapítva
a sorrendi helyét, vagy rovathoz tartozósága alapján, ahonnan valószínűleg
kimaradhatott; a rövid, releváns információkat nem tartalmazó cikkeket viszont
ilyenkor elhagyjuk
olyan cikkcím is szerepel a tartalomjegyzékben, amely nem található meg a
folyóiratban: ezt elhagyjuk
adott rovathoz tartozó cikkek közül csak egyet, vagy nem mindegyiket tünteti fel a
tartalomjegyzék: csak a tartalomjegyzékben feltüntetteket kell feldolgozni
a tartalomjegyzék feltünteti az idegen nyelvű tartalomjegyzékeket, összefoglalókat
is: ezeket elhagyjuk
a tartalomjegyzék közli a borítólapon megjelenő reklám-jellegű közleményeket:
ezeket elhagyjuk

17 ábra: Cikk módosítása
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A cikkeknél az alábbi adatok vehetők fel:
Sorszám:
az adott cikk
hanyadik a tartalomjegyzékben; 2
egyforma sorszám nem szerepelhet
egyazon számban; ha egy kimaradt cikket
utólag kívánunk beszúrni a sorba,
megtehetjük anélkül, hogy az utána
következő
cikkeket
át
kellene
sorszámozni, ezt a program megteszi

16. ábra: Új cikk felvétele

Szerző1-szerző11:

max. 11 szerzőt tudunk felvenni, a többit elhagyjuk; az első 5 név
bevitelére az űrlap tetején, a többire alul van lehetőség

Kit tekintünk szerzőnek?
a szerkesztőket, összeállítókat csak bibliográfiák, statisztikák esetében tekintjük
szerzőnek (ilyenkor sem írjuk ki a szerzőségi közlést, pl. (szerk., összeáll.), csak a
nevet vesszük fel), egyéb esetben nem tüntetjük fel őket, a fordítókat szintén
elhagyjuk
könyvismertetők, szakirodalmi ismertetők, összefoglalók esetében
szerző: az ismertetőt író személy, ennek hiányában nem tüntetünk fel szerzőt;
ha az eredeti mű írója (írói) a címben szerepel(nek), akkor azt a cím részének
tekintjük, és hűen tükrözzük;
ha az eredeti mű írója (írói) csak tipográfiailag van(nak) megkülönböztetve, a
címtől elkülönítve (pl. helykihagyás, kipontozás stb.) található meg a
tartalomjegyzékben, akkor a következő formában vesszük fel a címadatok közé:
mű címe / szerző neve1, szerző neve2
(főtitkári, egyéb) jelentések, indítványok beterjesztőit szerzőként kell feltüntetni, a
címből el kell hagyni a „beterjesztette xy” részt
A szerzői nevek leírására vonatkozó szabályok
a nevekből el kell hagyni a tudományos fokozatokat, doktori címeket, egyéb
titulusokat;
kivétel:
id.
és
ifj.
jelölést
tükrözzük,
hátravetve
az idegen neveket hátravetve kell felvenni; pl. Hans Müller >>>> Müller, Hans
viszont a magyar neveket akkor is a szabályos formában és vessző nélkül tüntetjük
fel, ha a tartalomjegyzékben hátravetett formában tüntették fel, mintha idegen név
lenne
a szerző neve csak rövidítve vagy monogram alakban van feltüntetve: ha a cikk
feltünteti a teljes nevet, vagy más forrásból (pl. magából a MATARKA-ból) meg
tudjuk állapítani azt, akkor a teljes nevet vigyük be az adatbázisba;
N. P. >>> Nagy Péter
Terplán Z. >>> Terplán Zénó
egyéb esetben rövidítve vesszük fel a nevet, de a monogramokat elhagyjuk;
Hadnagy Z. >>> Hadnagy Z.
H. K. >>>> (szerző mezőt nem töltjük)a rövidített asszonynévnél (ha nem
tudjuk a teljes nevet) a -né képzőt elhagyjuk
Horváth P.-né >>> Horváth P.
S.-né Szántó Piroska >>>> S. Szántó Piroska
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-

-

összetett családneveknél eredeti sorrendben vesszük fel a nevet, a program
automatikusan utalót készít a hátravetett alakról
D. Szántó András (utaló készül: Szántó András, D.)
Mérészné Szántó Irén (utaló készül: Szántó Irén, Mérészné)
ha a cikk közöl szerzőt, de a tartalomjegyzék nem: nem kell feltüntetni ezt a
szerzőt
Kivétel: ha fontos szakcikkről van szó, és az adott folyóirat általában közli a
szerzők nevét, és valószínűsíthető, hogy csak véletlenül maradt ki a
tartalomjegyzékből a szerző neve, akkor fel kell tüntetni

Rovat:
-

a rovatcímeket csak egyszer kell feltüntetni, annak a cikknek az adatai között, ami
elsőként szerepel a rovatban
ha véget ér a rovat, és nem kezdődik újabb rovat, a következő, a rovathoz már nem
tartozó cím felvételekor a rovatcímben egy vagy két bármilyen karaktert beütünk,
így biztosíthatjuk, hogy a keresésben a megjelenítéskor egy üres sor jelezze a rovat
végét
csak rovatcím van feltüntetve, a hozzátartozó cikkcímek pedig nem: rovatcímként
felvesszük, címet nem közlünk
ha a tartalomjegyzék tartalmaz oldalszámot, azt tükrözzük, de leellenőrizni, kiegészíteni nem
szükséges
ha a tartalomjegyzékben sem szerepel oldalszám, mi sem írunk
ha a tartalomjegyzék egy sorban közöl több rovatcímet, egy rovatcímnek tekintve,
egyszerre vesszük fel azokat
Címadatok:
a címekben szereplő nagybetűs írásmódot nem tükrözzük, kivéve, ha a nagybetű
megfelel az adott nyelv helyesírási szabályainak (pl. német nyelvben a főnevek,
angol nyelvben földrajzi nevek, stb.)
ha a cikk közöl alcímet, de a tartalomjegyzék nem: nem tüntetjük fel az alcímet
ha a tartalomjegyzék a cím alatt rövid ismertetőt is közöl a cikk tartalmáról: ezt
elhagyjuk
ha a tartalomjegyzék egy vagy több idegen nyelven is feltünteti a cikk címét,
illetve csak egy nyelven tünteti fel a címet, de a cikk más nyelven íródott: a
főcímet a cikk nyelvén vesszük fel (a cikkben esetlegesen szereplő idegen nyelvű
összefoglalókat figyelmen kívül kell hagyni a cikk nyelvének megállapításakor),
ha idegen nyelvű cikk címe a tartalomjegyzékben szerepel magyarul, akkor azt
párhuzamos címként felvesszük
ha a cikk magyar és idegen nyelven is megtalálható a folyóiratban, de a
tartalomjegyzék csak a magyar címet tünteti fel, nekünk is elegendő ezt felvenni
ha a címben olyan név szerepel, amely előtt doktori cím, egyéb titulus szerepel, azt
a cím részeként tükrözzük
Oldalszám:
egyes rovatcímek mellett több oldalszám is szerepelhet, ilyenkor mindegyik, a
tartalomjegyzékben feltüntetett oldalszámot leírjuk egymástól vesszővel
elválasztva: pl. 333, 345, 350-351, BII-BIII
az oldalszám megállapításánál a cikk előtt vagy után szereplő irodalomjegyzéket
vagy összefoglalót a cikkhez tartozónak kell tekinteni
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-

-

ha csak a rovatcímhez van rendelve oldalszám, az ahhoz tartozó címekhez (noha
fel vannak tüntetve) nincs: a rovatcímhez nem, a feldolgozott címekhez különkülön megállapítjuk az oldalszámokat (ha csak rovatcím van feltüntetve: ld. a
Rovatcímek szabályait)
ha a cikket reklám vagy másik cikk szakítja meg: ha ez a közbevetett rész nincs
oldalszámozva, vagy külön oldalszámai vannak: nem vesszük figyelembe, ha
folytatólagos az oldalszámozás a közbevetett részben is: a cikk oldalszámait –tól –
ig-os formában vesszük fel (pl. 350-351, 360-363)

Teljes szöveges elérés:

csak akkor töltjük az űrlap ezen részét, ha van elérés, egyébként
hagyjuk üresen a mezőket

URL:

a cikk elérési útvonala

Típus:

lenyíló menüből kiválasztható; lehetséges értékek: Teljes szöveg,
Összefoglaló, Részletek

Fájlformátum:

a lenyíló menüből kiválasztható; lehetséges értékek: HTML, PDF,
DOC (a RTF cikkek-et is DOC típusúnak vesszük)

Speciális karakterek bevitele
A vegyjelekben, matematikai képletekben szereplő alsó vagy felső indexeket sajnos nem
tudjuk megjeleníteni, ezért azokat folyamatosan kell írni.
pl. : Fe2+So42— -ból

Fe2+So42- lesz

Egyéb speciális karakterek, pl. ä, β, č, tehát az angol abc és a magyar ékezetes betűk
kivételével minden más karaktert úgynevezett unikóddal veszünk fel.
A kód mindig három részből áll. Egy 2 jelből álló bevezető határolójel (&#), maga a kód
száma és egy lezáró határolójel, a pontosvessző.
Magukat a kódszámokat megtaláljuk a következő oldalon:
http://www.matarka.hu/other/unikod.php

A lekérdező felület
A felhasználók a MATARKA lekérdező felületével találkoznak, ezért annak nagyon
felhasználóbarátnak kell lennie, vagyis áttekinthetőnek, egyszerűnek, könnyen és mégis
hatékonyan használhatónak. Ennek a feltételnek megpróbáltunk eleget tenni és többféle igényt
kielégíteni: a könyvtárosok és gyakorlottabb keresők számára van haladó keresés, exportálási
lehetőség, a kevésbé ügyesek pedig közvetlen a kezdő lapon máris használhatják a
szolgáltatást.
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A felhasználó az alábbi képernyőképpel találkozik, ha a www.matarka.hu címre kattint. Van
angol felület is, ezt a jobb felső sarokban található brit zászlóra való kattintással érjük el. Ez a

18. ábra: A MATARKA szolgáltatás bejelentkező képernyője

szolgáltatás immár harmadik, 2010-ben öt évet elért lekérdező felülete.
A felső menüsor egyes menüpontjait elemzem először végig.

19. ábra: A felső menüsor

A legösszetettebb menüpont természetesen maga a Keresés, illetve a Statisztikák, melyeknek
külön fejezetet szentelek, ezért előbb az egyszerűbb, egy oldalas, tovább nem ágazó
menüpontokat veszem végig jobbról balra haladva.
Az Egyesület menüpontban a 2006-ban megalakult egyesület fontosabb adatai látszanak,
illetve a nyilvános anyagok (jegyzőkönyvek, beszámolók) le is tölthetők /lásd 20. ábra/.
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20. ábra: A MATARKA Egyesület oldala a szolgáltatás honlapján

A Kapcsolat menüpont alatt soroltuk fel a MATARKA-t fejlesztő és üzemeltető könyvtári
munkatársakat elérhetőséggel, illetve a szolgáltatás önálló e-mail címe is itt van megadva. A
cikkmásolat küldő OSZK elérhetőségek szintén fontosak és nyilvánosak.

21. .ábra Kapcsolat menüpont alatt látható oldal

A Vendégkönyv menüpont alatt bejegyzések találhatók, az első 2005 novemberéből
származik, amikor az új honlap elkészült, az utolsó 2010 márciusi. Az utóbbi időben kevesebb
megjegyzés készül, ami nem a MATARKA népszerűségének csökkenését jelenti, inkább azt
jelzi, hogy vendégkönyvet, mint internetes műfajt kiszorítják a modernebb web2-es interaktív
eszközök. A MATARKA szolgáltatásnak is újítania kell hamarosan, át kell térnünk
modernebb kapcsolattartási módokra, ahol a felhasználók közvetlenebb kapcsolatban
állhatnak a szolgáltatás üzemeltetőivel.
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22. ábra: Részlet a MATARKA vendégkönyvéből

A Segítség menüpont alatt a szolgáltatás rövid bemutatása után részletes, képekkel tarkított

23. ábra: A Segítség menü legfelső része

magyarázó szöveg segíti a szolgáltatás használatát: a keresést, az exportálást és a cikkmásolat
kérést.
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A Dokumentumok menüpont alatt találhatók a MATARKA szolgáltatással kapcsolatos
dokumentumok, a 2002 óta megjelent publikációk, illetve a 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban
támogatásból megrendezett 2 napos szakmai rendezvények előadásai illetve képei /lásd 24-25.
ábra/.

24-25. ábra: A Dokumentumok menüpont alatti oldal felső és alsó része
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A Készítők menüpont alatt vannak betűrendben felsorolva a munkában közvetve vagy
közvetlenül részt vevő könyvtárak (2010-ben 30) illetve a folyóirat szerkesztőségek.

26. ábra: A késztő könyvtárak oldal
felső része

27. ábra: A közreműködő szerkesztőségek a
Készítők oldal alján

A közreműködő szerkesztőségek a
tartalomjegyzékeiket adott formátumban
elkészítve küldik el nekem, s egy
kollégám
vagy
én
egy
PHP
segédprogramot
felhasználva
a
tartalomjegyzéket néhány másodperc
alatt bekonvertáljuk. Az ellenőrzés több
időt vesz igénybe, mint a konvertálási
művelet.

28

Keresési lehetőségek

28. ábra: Keresések menüsora

Az egyszerű és egyben legtöbbet használt keresés a www.matarka.hu oldalra való kattintáskor
azonnal feljön. Kétféle lehetőség van: Tájékozódó keresés és a Keresés.

29. ábra: Tájékozó keresés

A Tájékozódó keresés nagyon jól használható olyan személynevek keresésére, akiknek
nemcsak a saját műveit keressük, hanem a róluk szóló cikkeket, vagy az ő általuk írt művekről
szóló ismertetéseket, kritikákat, szemléket, mert a keresés a szerzők neve és a cikkek címei
indexben egyaránt megtörténik.
A fenti kereséshez tartozó találati listáról kiderül, hogy Prugberger Tamásnak, mint szerzőnek
220 cikke van az adatbázisban feldolgozva és az ő neve 9 cikkben szerepel a címben. Így az
összes találat 229 db cikk.

30. ábra: Tájékozódó keresés köztes találati oldala

29

31- 32. ábrák: Prugberger Tamás szerzőként és címekben

A Keresést használják a legtöbben és leggyakrabban. Kereshető egy vagy két szerző neve, a
címekben levő kulcsszavak, a szerzőnevek egyes szavai és a címrészlet, ill. ezek különféle
kombinációi. A részlet keresésekor megadható egy kifejezés a címből, vagyis amikor a szavak
megadott sorrendben szorosan egymás mellett állnak. Ilyenkor elől és hátul automatikus
csonkolás történik, ezért azt nem szükséges jelölni. A cikk címében való részletre keresés
megfelel a Google-ben az idézőjelek közötti kifejezés keresésnek. A keresés finomságait a
Segítség menü alaposan tárgyalja, mélyebben nem térek ki rá. Érdekes módon a címrészlet és
a szerzői kulcsszó nem olyan népszerű keresési forma, mint a szerző és cím kulcsszó. Ebből
arra lehet következtetni, hogy a felhasználók nem veszik a fáradságot, hogy elolvassák a
Segítség menüpont alatti ismertetést vagy a minden beviteli mező melletti kicsi Súgót és
tájékozódjanak a különböző keresési lehetőségek közötti különbségekről, csak a
legegyszerűbb lehetőségeket használják ki. Ez természetesen nem MATARKA sajátosság,

33. ábra: A legtöbbet használt kereső mezők

34. ábra: A Haladó keresés mezői
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bármely más adatbázis használói hasonlóan viselkednek.
A Haladó keresés azoknak valók, akik gyakran végzenek adatbázis kereséseket és tudják,
hogy a kereső motorok a Boole algebra műveleteivel operálnak, vagyis a kereső kifejezésben
az alapértelmezett ’and’ mellett az ’or’ és a ’not’ operátorok is időnként jó szolgálatot
tehetnek.
Mind a két féle keresési módnál lehet év, szakterület, kiválasztott folyóirat szerint szűkíteni.
Ezen kívül kiszűrhetők a csak teljes szöveggel vagy az EPA-ban archivált cikkek is.
A 35. ábrán az évnél a 2008-2010-as időszakot, a szakterületnél a Dokumentáció.
Könyvészet. Könyvtárakat választottuk, kijelöltünk három folyóiratot és csak a teljes
szöveggel elérhető cikkeket szeretnénk kapni. Itt természetesen a szakterület választása
felesleges volt, hisz mind a három kijelölt folyóirat könyvtárosi szakterületen belül van.

35. ábra: Szűkítési lehetőségek

A Böngészés az indexek alapján való keresést jelenti. Van szerzői index és cím kulcsszó
index, ezeknek megfelelően van két böngészési lehetőség. Kiválóan alkalmas annak
felderítésére, hogy egy szerző neve hányféle formában létezik az adatbázisban. Ha
böngészéssel keresünk, nem veszíthetünk találatokat szerzőre keresés esetén, egymás alatt
látható a teljesen kiírt szerzőnév és a csak kezdőbetűvel jelzett keresztneves alak. Sajnos a
gyakorlott keresőkön kívül (akik többnyire könyvtárosok) ezt a lehetőséget kevesen
használják ki.

36. ábra: Böngészés
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Látjuk, hogy a „Patkó Gy” keresésünk
három
találatot
eredményezett.
Amennyiben Patkó Gyula volt eredetileg
a keresési szándék, innen ellenőrizhető,
hogy a Patkó Gy. kit rejt, Patkó
Györgyöt vagy Patkó Gyulát. Ha csak
egyszerűen Patkó Gyulára kerestünk
volna
böngészés
nélkül,
máris
elveszítettünk három, esetleg releváns
találatot.
A böngészésnek a cím kulcsszó esetén is
van jelentősége, bár másfajta. Itt kevésbé
37. ábra: Találati lista Patkó Gy-re való böngészés után
a különböző írásmódok kiszűrése
érdekes, bár az sem elhanyagolható, hanem inkább a ragozott alakok felderítése: vajon
mennyire érdemes csonkolva keresni, a keresett szó milyen ragozott formákban fordul elő.
Nagyon népszerű a Folyóiratok menüpont. Itt ténylegesen azok a tartalomjegyzékek láthatók,
melyek feldolgozására maga a szolgáltatás létrejött. A folyóiratok háromféleképpen
közelíthetőek meg:
Keresés folyóirat címében: ez jelenleg csak a teljes cím vagy a teljes cím kezdetének
(névelőket sem szabad elhagyni) beírásával működik.
Folyóiratok betűrendes listája: az összes feldolgozott folyóirat megjelenik betűrendbe
sorolva
Folyóiratok szakterületek szerint. Egy folyóirat több szakterülethez is be lehet és
általában be is van sorolva.
A szakterületek:
-

Tudomány általában
Dokumentáció. Könyvészet. Könyvtárak

Vallás. Teológia
Társadalomtudományok
Statisztitka. Demográfia. Szociológia
Gazdaság. Közgazdaságtudomány
Jog. Jogtudomány
Politika. Államigazgatás. közigazgatás
Nevelés és oktatás

Természettudományok
Természetvédelem
Matematika
Fizika
Kémia. Ásványtan
Földtudományok
Biológia

Alkalmazott tudományok
Orvostudomány, egészségügy
Mérnöki tudományok. Technika
Mezőgazdaság.
Különböző iparágak

Művészet, játéksport
Nyelvtudomány
Irodalom
Történekem
Földrajz
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38. ábra: Részlet a C betűvel kezdődő folyóirat címek listájából

A folyóiratok címe - bármelyik módon közelítünk hozzájuk - egy három oszlopos táblázatban
jelenik meg. Az első oszlopban látszanak a folyóiratcímek. Zárójelben a cím mellett a két
évszám dinamikusan generált adat: úgy változik, ahogy a feldolgozottság halad. A bal oldali
évszám nagyon gyakran nem esik egybe a folyóirat indulási dátumával: azt az évet jelzi,
melyből már van feldolgozott tartalomjegyzék a MATARKA-ban. A középső oszlopban
sorakoznak a feldolgozó könyvtárak (néhány esetben magánszemélyek). Ahol két név is
szerepel, azt jelzi, hogy több könyvtár is foglalkozott vagy foglalkozik az adott folyóirattal. A
folyóirat adatainál levő nyílra kattintva megjelennek a folyóirat legfontosabb adatai. A
beviteli űrlapon /lásd 3. és 4. ábra/ ezektől természetesen több adat szerepel, a
nyilvánossággal azonban nem osztjuk meg a belső munkát segítő adatokat (pl. folyóiratért
felelős könyvtáros elérhetősége, a bevitel státusza, folyóirat URL nem él, stb.)

39. ábra: Az Esély című folyóirat adatai
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Statisztikák
Használati (látogatási) statisztikák
Mindig fontosnak tartottam, hogy legyen tényszerű visszajelzés a szolgáltatás használatáról.
A statisztikák nem hazudnak, ki lehet őket értékelni. Az ember látja, van-e értelme a
munkájának, hisz az adatbázist nemcsak mi csináljuk, hanem 30 másik könyvtár és
szerkesztőségek. A statisztikákat 2004 januárjától rögzítjük, vagyis 7 évre visszamenően
megtekinthetők a kereséseknek, indexek keresésének, a tartalomjegyzékek böngészésének
napi statisztikái, 2008 márciusától ehhez hozzátettük a letöltések figyelését is.

40. ábra: Látogatási statisztikák lekérdezése

A statisztikák rögzítése az alábbi módon történik: minden egyes keresést letárolunk és
éjszakánként egy segédprogram a letárolt sorokat kiértékeli és csak az eredményeket rögzíti.
A tényleges keresések táblája igen gyorsan növekszik, ezért ezt időnként törlöm. De a
keresési számok maradnak, vagyis az adatbázis használata nyomon követhető. Azt vettem
észre, hogy 2010-ig a használat évről-évre emelkedett, 2010 az első év, amikor stagnálás
figyelhető meg, a keresések száma nagyjából megfelel a 2009-es adatoknak. A hónapok
adatait szemlélve, egyértelműen látszik az, hogy az iskolaév (különösen a felsőoktatás éves
menetrendje) határozza meg a használatot. A legnagyobb használatot mutató hónapok a
március, április és az október, november, a nyári hónapokban erős visszaesés tapasztalható.
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41. ábra: A 2009-es év látogatási statisztikája havi bontásban

Érdemes a 41. ábrát összevetni az első statisztikát is készítő évvel, 2004-gyel. 2009-ben az
összes keresés 1.201.861 volt a
2004-es 147.122-es adattal. A
változás látványos: a keresések
száma 8-szorosára emelkedett.

42. ábra: A 2004-es év
statisztikája havi bontásban

látogatási

A Statisztikák oldalon a
Diagram linkre kattintva
megnézhetjük az éves
statisztikákat diagramon.

43. ábra: Az éves statisztikák alakulása 2004 évtől

A letárolt statisztikákból az utolsó 150 mindig nyilvánosan is lekérhető. Ehhez az Utolsó
keresések kilistázva gombra kell kattintanunk a Látogatási statisztikáknál.
A 44. ábrán látható listából látszik, hogy a keresés az év mely napján, mely időpontban
történt, illetve látszik az is, milyen típusú a Keresés (gyors, egyszerű, haladó, böngésző),
tartalomjegyzék lekérés (Folyóiratok) vagy Letöltés történt. A nyilvánosságra számára nem
látható módon letárolásra kerül az is, honnan jött a kérés lásd 45. ábra. Ezzel semmilyen
adatvédelmi előírást, törvényt nem sértek meg, mert a letárolt kereséseket amúgy is pár
hónapon belül törlöm. Az adatok viszont kiválóan alkalmasak arra, hogy lássuk, mennyi a
felsőoktatásból, mennyi a könyvtárakból, mennyi a nyilvános szolgáltatóktól bejövő keresés.
Bár őszintén szólva, ezeket az adatokat még sosem értékeltük ki, tehát százalékos arányok
sem állapíthatók meg.
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44. ábra: Az utolsó keresések kilistázva

45. ábra: A nem nyilvános lista: az utolsó keresések kilistázva

Itt a második oszlop adatai mutatják a bejövő gépet. invitel.hu, broadband.hu, enternet.hu,
digikabel.hu. Mivel május 16. vasárnap volt, ez érthető is. A keresések között, kb. 5-10 %-ban
robotok is láthatók:
msnbot-207-46-195-242.search.msn.com--tanítása: módszertani folyóirat

10May16-15:36:34
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Folyóiratok:

A

kémia

A legnagyobb robotokat sikerült a statisztikai célokat szolgáló rögzítésekből kizárni, de az
összes robot kizárása lehetetlen lenne. A robotok mindig csak a Folyóiratokat használják,
vagyis a tartalomjegyzékeket böngészik, hisz ők linkek szerint pásztáznak. A robotok
ugyanakkor hasznosak is, hisz a MATARKA rekordok a Google keresésekkor is előjönnek.
/lásd 46. ábra/. Még több ember hasznára lehet ezáltal a szolgáltatás.

46. ábra: A Google is indexeli a MATARKA rekordokat

Gyarapodási statisztikák
A gyarapodási statisztikákat hasonló módon számítjuk ki és jelenítjük meg 2006 januárja óta.

47. ábra: Gyarapodási statisztikák lekérése

Megnézhetjük hány folyóirattal, címmel, szerzővel és teljes szöveg eléréssel bővült az
adatbázis.
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48. ábra: 2009 év gyarapodási statisztikája

A gyarapodási statisztikákból különösebb következtetés nem vonható le. Mivel folyamatosan
növekedik az adatfeldolgozást végzők száma, minden évben növekszik a feldolgozott cikkek
száma is.
Év
2006
2007
2008
2009

Folyóirat

Cím

135
214
120
68

Szerző
7208
129327
149779
158828

Ugrópont
1077
21025
2698
24571

2443
29761
27695
42435

Honlap látogatási statisztika
A szolgáltatás honlapjának látogatottságát (vagyis nem az adatbázis használatot) 2008-tól
figyeljük. Ez is érdekes információkkal szolgál a fejlesztők számára.

49. ábra: Honlap látogatási statisztika
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A legtöbbet látogatott oldal a Dokumentumok. Felhasználóink valószínűleg azt gondolják,
hogy itt cikkeket találnak, s nem is sejtik, hogy MATARKA-ról szóló dokumentumokat
találnak. Talán meg kellene fontolnunk, hogy más elnevezést adjunk a menüpontnak.
Második leglátogatottabb oldal a Segítség. Ennek örvendhetünk, sokan kíváncsiak a
Készítőkre és a Statisztikákra is. A Statisztikák és a Vendégkönyv látogatását valószínűleg az
én otthoni kattintásaim emelhetik meg havonta 30-50 közötti értékkel, mert a könyvtárban a
fejlesztők gépeinek IP címei automatikusan ki vannak zárva a statisztikai rögzítésekből, hogy
az adatok ne torzuljanak. Ezért a könyvtári kattintásaim nem kerülnek be a statisztikákba.

50. ábra: 2008 év honlap látogatási statisztikája

Választott folyóirat jellemző adatai
A Statisztikák oldalon le lehet kérdezni a folyóiratok jellemző adatait. Ehhez először ki kell
választani azt a folyóiratot, amelyikre kíváncsiak vagyunk.

51. ábra: A választott folyóirat jellemzői adatainak lekérése
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52. ábra: A választott folyóirat jellemzői adatai

A folyóirat száma:

Az adatbázisban minden folyóiratnak van egyedi azonosítója, ez
egy szám. Jelenleg (május 16.) a maximális folyóirat szám: 986,
míg összesen 896 feldolgozott folyóirat van. A különbségnek az az
oka, hogy a hibásan felvett folyóiratokat törölni kell. Az, hogy nem
tartozik minden számhoz folyóirat, semmilyen nehézséget nem
jelent.
Státusz:
5 értéket vehet fel:
kezi
kézi bevitel
internet internetről konvertálással
epa
EPA-ból konvertálással
szerk
szerkesztőség küldi, konvertálással
xml
XML-ben jön, konvertálással
Szak:
A szakterületek rövidítése. A kifejtés ugyanezen az oldalon szintén
látható.
A feldolgozó:
A könyvtár, intézmény, vagy magánszemély megnevezése, aki a
feldolgozást vagy konvertálást végzi.
A feldolgozott füzetek száma, feldolgozott cikkek száma, másolatkérés száma, elérhető teljes
szövegek száma: Különösebb magyarázatot nem igényel.
Választott folyóiratból kért cikkek

53. ábra: Választott folyóiratból kért cikkek kilistázása
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Ez a statisztika azt mutatja meg, hogy egy kiválasztott folyóirat mely cikkeit kérték eddig
cikkmásolatban, vagyis melyek a legkeresettebbek cikkek. Legelöl vannak a leggyakrabban
kért cikkek, a szám a cikkek előtt, az eddigi kérések számát jelzi. Az 54. ábrán a Fejlesztő
pedagógia című folyóiratot választottam ki. A cikkmásolat-kérés 2007 februárjától immár
három éve működik. Eddig két folyóirat kiadója keresett meg azzal, hogy a cikkmásolat-kérés
az üzletét rontja és az ő folyóiratuk esetében állítsuk le a másolatküldési tevékenységet. Az
egyik ilyen folyóirat a „Fejlesztő pedagógia” volt, a másik a „Rádiótechnika”.

54. ábra: A „Fejlesztő pedagógia” legkeresettebb cikkei

Mind a két folyóiratot kis magánkiadók adják ki. A „Fejlesztő pedagógia” esetében a Mentor
könyvesbolt a kiadó (www.mentor-konyvesbolt.hu) és ez az egyetlen tudományos kiadványa.
Ragaszkodik ahhoz, hogy ő forgalmazza a saját kiadványát és sértve érzi magát, hogy a
könyvtárak, a MATARKA az üzletét rontja. Bár a könyvtáraknak joguk van a cikkekről
fénymásolatot készíteni olvasóiknak, ha a könyvtár a folyóiratot megvásárolja. A MATARKA
által közvetített cikkmásolat-kérés esetében persze az olvasókat kicsit tágabban értjük,
nemcsak a könyvtárakba beiratkozott olvasók tartoznak bele. Az én tanulmányomnak azonban
nem célja a szerzői jogokkal való foglalkozás. E helyen csupán arra szeretném felhívni a
figyelmet, hogy magánkiadók esetében különösen ajánlatos a kiadókkal való előzetes
egyeztetés és az engedélyek beszerzése. A Rádiótechnika (www.radiotechnika.hu) honlapjáról
is kiderül, hogy szintén kereskedelmi vállalkozás, nem nézi jó szemmel, ha cikkeit mások
forgalmazzák. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Rádiótechnikából eddig összesen 4 cikket
kértek, a Fejlesztő pedagógia 387 cikkével szemben.
Cikkmásolat rendelés statisztikája

53. ábra: Cikkmásolat rendelés kétféle statisztikájának kérése

A cikkmásolat-küldéshez két statisztikai kiértékelést készítettünk. Az egyik - „Folyóiratok
szerint” mutatja meg, hogy hány cikket rendeltek eddig a folyóiratokból. Ez a lista
betűrendben sorolja fel a folyóiratokat, a cím előtti szám a kért cikkek száma. Nagyok a
különbségek, az világosan látható.
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A másik lista ugyanezeket az adatokat tartalmazza rendezetten: a legtöbb kért folyóirat áll
legelöl és a legkevesebbet, ill. egyáltalán nem kért folyóirat legutoljára. Nem szabad azonban
azt sem elfelejteni, hogy a folyóiratok nem egyenlő számú cikkel szerepelnek az adatbázisban
és nem egyszerre kerültek be, és az adatbázis folyamatosan bővül új folyóiratokkal. Vannak
teljesen új, alig pár hete bekerült és már 8 éve feldolgozás alatt levő folyóiratok.

54. ábra: Cikkmásolat kérések száma folyóiratok szerint listázva (részlet)

Az 55. ábrán látható listát tartalmazó oldal alján van még egy kiértékelés, ezt az 56. ábrán
mutatom. A cikkrendelés statisztikája ebben a listában szakterületek szerint látható.
A szakterületek között vezet a gazdaság és a jog, a társadalomtudományok. Ezek a
tudományok a nyelvhez is erősen kötődnek, s a kutatásukat -véleményem szerint - nem hatja
át olyan mértékben a külföldi (főleg angol nyelvű) szakirodalom iránti igény, mint a
természet- műszaki vagy orvostudományokét.
De nem csak a nyelvhez való
talán szorosabb kötődés a
meghatározó
az
igények
alakulását tekintve, hanem az
is, hogy a gazdasági, jogi
cikkeket nem teszik ki
szabadon az internetre, mert
kelendőbbek.

55. ábra: Folyóiratok cikkrendelések száma szerint rendezve
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56. ábra: Cikkrendelések száma szakterületek szerint

Szakterületek szerinti statisztikák

57. ábra: A választott folyóirat jellemzői adatai

A szakterületek szerinti statisztika bármikor lekérdezhető és mindig az aktuális adatokat
szolgáltatja. Teljesen tájékoztató jellegű, az adatbázisban feldolgozott folyóiratokat
különböző szempontok szerint csoportosítja. Érdekes megállapításokat lehet a
tanulmányozásával tenni. Ha megnézzük pl. az agrár, gazdasági és jogi szakterületeket, a
cikkek számához képest százalékosan aránylag kevés a teljes szövegek száma, de viszonylag
sok a cikkmásolat-kérések száma. A humán területen viszont nagyon magas a teljes szövegek
aránya, de kevés a cikkmásolat-kérések száma. A kétféle jellemző egymással ellentétes. De ez
természetes is, hiszen ha sok a nyilvánossá tett anyag, akkor kevés cikkmásolat-kérés fut be.
Legkevesebb teljes szöveget a gazdasági besorolású lapok tesznek ki az internetre. A
cikkmásolat-kérések abszolút száma ugyanakkor itt a legmagasabb, pedig a feldolgozott
cikkek száma szerint a szakterület csak az 5. helyen áll. Végül is arra a következtetésre lehet
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jutni, hogy a legkeresettebbek a gazdasági és jogi folyóiratok. Ha a diagram ugrópontra
kattintunk ugyanezek az adatok grafikonokkal, vagyis szemléletesen vannak ábrázolva.

58. ábra: Szakterületi statisztikák

A négyféle grafikonon az oszlopok magassága különbözőképpen változik. Az oldalt havonta
frissítjük.

59. ábra: Egy a szakterületi statisztikai grafikonok közül
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Kimenet - találati listák szabványos outputja
MARC kimenet
A könyvtári katalógusokra legjellemzőbb a MARC adatcsere formátum. A MARC szabványt
nem tudó könyvtári integrált rendszer „nem is rendszer”. A MATARKA ugyan nem integrált
rendszer, de a cikkek analitikus feltárását végző könyvtárak számára felkínálja a MARC-ban
levő exportálás lehetőségét. A MARC kimenet azonban csak korlátozottan megoldott, csak
tartalomjegyzékeket vagy azok részét tudjuk MARC szabvány szerint kiexportálni, találati
listákra ez nem működik. De a könyvtárak általában kiválasztott folyóiratok kiválasztott
cikkeit dolgozzák fel az integrált rendszereikben, nem találati listákat.

60. ábra: A tartalomjegyzék oldalon a MARC formátum oldal kérése

Az Esély című folyóirat 2010. év 21. évfolyamának 2. számán mutatom be a MARC szabvány
szerinti output létrehozását.
A „MARC formátum könyvtárosoknak” ugrópontra kattintva új lap jelenik meg, melyen a
MARC-ban kért cikkek kijelölhetők. A kijelölés után, ami lehet az összes cikk egyszerre
történő kijelölése is, az oldal alján levő US_MARC vagy HUN_MARC gombra kell
kattintanunk. Az integrált rendszerek - származásuktól függően - vagy USMARC-ot vagy
HUNMARC-ot használnak.

61. ábra: A kívánt cikkek kiválasztása
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A gombra való kattintás után létrejön a marc.mrc vagy a hunmarc.mrc egyszerű szövegfájl és
odakerül a személyi számítógépünkre, ahova kérjük a mentését.
Az előbbi két kiválasztott cikkhez elkészített marc.mrc vagy hunmarc.mrc fájl.

62. ábra: Két cikk USMARC formátumban

63. ábra: Két cikk HUNMARC formátumban

A USMARC és USMARC közötti különbség különösen a szerzők nevének outputjában
látszik. A marc.mrc fájlban a második sor végén látszik Ferge Zsuzsa neve az ’a’ almezőben.
A hunmarc.mrc fájlban a második sor végén és harmadik sor elején látszik a név két
almezőre (’a’ és ’j’) szétszedve:
Szabványos kimenetek
A különböző kereséseknél, a tartalomjegyzékek böngészésénél keletkező találati listákból és a
tartalomjegyzékekből számunkra szükséges találatokat ún. kosárba tehetjük. A keresést újból
indíthatjuk, a kosárba újabb találatokat tehetünk, törölhetünk belőle. De mire jó a kosár? A
kosarat a találatok listázására, fájlba mentésére és cikkmásolat megrendelésre használhatjuk.
A listázásnál is választhatunk többféle kimeneti formátum között:
-

szabványos bibliográfiai lista
export TXT fájlba
export XML fájlba
RefWorks-be adatátvitel
export RIS formátumú fájlba
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Szabványos bibliográfiai lista

64. ábra: Kosár tartalmának kiadása listába

Export TXT fájlba
A keletkező fájlt, melynek neve: nyomtatolista.txt a gépünk könyvtáraiban való tallózással
bárhova menthetjük.

65. ábra: Kosár tartalmának kiadása XML fájlba
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Export XML formátumba

66. ábra: Kosár tartalmának kiadása XML ba

XML formátumba exportálás esetén a keletkező fájl neve: lista.xml.
Adatátvitel RefWorks-be
A negyedik féle kimeneti formátum segítségével a RefWorks előfizetéssel rendelkezőknek
tudunk adatcsere formátumot biztosítani. A RefWorks nagy segítséget nyújtó bibliográfiai
segédprogram, melynek segítségével bárki
bibliográfiát csinálhat
a számára fontos bibl.
tételekből.
Szinte
minden nagy adatbázis
szolgáltató nyújt a
RefWorks-be importálható kimenetet. A
felhasználó a releváns
találatokat
a
RefWorks-be azonnal
átteheti anélkül, hogy
közbenső textfájlokat
kellene létrehoznia a
saját
PC-jén.
Magyarországon
is
sok egyetem fizet elő a
RefWorksre.
67. ábra: Kosár tartalmának kiadása RefWorks-ba történő exporthoz
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Export RIS formátumú fájlba
A RefWorksbe szükséges formátumhoz nagyon hasonló a RIS formátum.

68. ábra: Kosár tartalmának kiadása RIS formátumba

Bemenet - automatikus be- és átvételi lehetőségek
Konvertálás
A MATARKA adatbázisába rengeteg tartalomjegyzék az úgynevezett konvertálási eljárással
kerül be. Van egy kidolgozott formátum - a Dokumentumok menüpont alól ez le is tölthető és ha abban kapjuk meg TXT fájlban feldolgozottan a tartalomjegyzéke(ke)t, akkor a bevitel
ténylegesen csak néhány percet vesz igénye. A konvertálás lépései:
Megérkezik a tartalomjegyzék e-mail mellékletként, ennek mentése
 ha esetleg WORD-ben jött, áttétel TXT fájlba
 a fájl szintaktikai helyességének ellenőrzése
 a fájl felmásolása a MATARKA szerverére
 a konvertáló PHP program indítása a böngészőből
 a beviteli felületen a bevitel ellenőrzése, esetleges hibák utólagos javítása
A bekeretezett részben látható a Családorvosi Fórum legutóbb elküldött száma a kívánt
formátumban:
Családorvosi Fórum,2010,10,5
* TERÁPIA ÉS PRAXIS
Czuriga István:A szívinfarktus utáni szekunder prevenció és kardiológiai rehabilitáció aktuális
kérdései 2-6
Simonyi Gábor:A maszkírozott hypertonia jelentősége a gyakorlatban 7-10
Schneider Ferenc:A kullancsok által terjesztett betegségek Magyarországon 11-16
* GYERMEKPRAXIS
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Békefi Dezső:A súlyos, krónikus betegség szülői elfogadásának segítése 20-21
Holcsa Judit:A hétköznapi tartásvariációk jelentősége a scoliosis háromdimenziós konzervatív
terápiájában a Schroth-elvek szerint 22-24
* GERIÁTRIA
Székács Béla:Az időskori szív-érrendszeri veszélyeztetettség. Fókuszban a magas vérnyomás
általi kockázat és annak csökkentése - II. rész 26-27
* FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY
Kudász Ferenc:A karbantartás munkaegészségügye 28-31
* DIETOTERÁPIA
Moharos Melinda:Az időskori szívbetegek kezelésének dietoterápiás szempontjai 32-34
* BEFUTÓ
Apor Péter:A job fittség jobb egészség. Mit tehet a háziorvos? 35-38
A konvertálás a kézi bevitel mellett leggyakrabban alkalmazott adatbázis bővítési forma.
Az Akadémiai Kiadótól ftp segítségével letöltött XML fájlokat is először ebbe a formátumba
tesszük át egy JAVA programmal, majd konvertáljuk. Az Akadémiai Kiadótól kapott XML
fájlok közvetlen bevitele az adatbázisba eddig nem járt sikerrel.
Sok folyóirat esetén a folyóirat honlapjára kitett tartalomjegyzékeket leszedjük és szintén
ebbe a formátumba szerkesztjük át, hogy a MATARKA-ba bekonvertálható legyen. Így kerül
be az adatbázisba pl. a Polgári szemle, Hitel, Addiktológia, Börzsönyi szemle, stb.
EPA tartalomjegyzékek átvétele félig automatikusan
Az EPA automatikusan küld e-maileket, ha új szám kerül be az archívumba.
Küldő neve: EPA katalogizalok
E-mail: epa-info@mek.oszk.hu
A dokumentum adatai:
Időszaki kiadvány címe: Korunk
Időszaki kiadvány URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00151
Év és számozási adatok: 2009 - 4. folyam, 20. évf. - 7. - július
Megjegyzés:
A pirossal kiemelt URL-t be kell másolnunk az EPA XML feltöltő programunk megfelelő
mezőjébe. Ezután egyszerűen a Felküldés gombra kattintunk, a program automatikusan
elvégzi a konvertálást. A MATARKA beléptető felületén ellenőrizhetjük a bevitelt.
Utómunkálatokra nagyon ritkán van szükség.
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69. ábra: MATARKA-ba EPA-ból XML formátumú tartalomjegyzék feltöltése

Az URL valójában ezt az oldalt jelenti.

70. ábra: Az EPA-ban a Korunk egyik száma
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Cikkmásolat-küldés
A MATARKA 2007. február közepén indította be cikkmásolat küldő szolgáltatását az
Országos Széchényi Könyvtárral együttműködésben. Az érdeklődő felhasználó a kívánt
cikk(ek)et a honlapon keresztül postán, másolatként megrendelheti.
A felhasználóink kényszerítették ki azt, hogy elkezdtünk foglalkozni a gondolattal, most már
eljött a cikkmásolat-küldés megvalósításának ideje. Folyamatosan jöttek ugyanis a kérdések
e-mailen, telefonon, vendégkönyvben, hogy magukat a cikkeket hogyan lehetne beszerezni.
Időnként persze segítettünk, elküldtük a cikkeket, de egyre inkább látszott: az igény
kielégítése spontán módszerekkel nem mehet tovább, szervezett kereteket kell létrehozni.
Mivel egyik könyvtár sem rendelkezik az összes folyóirattal, adódott a gondolat, hogy az
OSZK-val működjünk együtt. A gondolatokat tett követte, 2006 őszén videókonferencián
megbeszéltük az OSZK Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat Reprográfiai Csoportjával a
részleteket, a megvalósítás módozatait. Először nekünk Miskolcon kellett lépnünk,
kialakítottunk egy modellt, és ezt kellett leprogramozni. A programozás után fokozatosan
kezdődött a tesztelés, amelybe már az OSZK munkatársait is be kellett vonni. Ők mondták
meg, milyen legyen a kitöltendő űrlap, milyen tájékoztató szöveget lásson a felhasználó,
milyen lépések történjenek a megrendelés bonyolítása alatt.
A cikkmásolat kérés lépései
-

A felhasználó kereséseket végez és kiválasztja azokat a cikkeket, amelyeket meg
szeretne rendelni. Itt rögtön meg kell jegyeznünk, hogy először csak egy találati
halmazból lehetett válogatni és utána rögtön ki kellett tölteni a megrendelőnek egy
űrlapot. Már a beindulás után néhány héttel látszott azonban, hogy ez így hosszú
távon nem megfelelő: szükség van a kosár elv megvalósítására. Vagyis a
felhasználónak legyen lehetősége arra, hogy a cikkeket kosárban gyűjtse, és elég
legyen a keresések elvégzése után a cikkeket megrendelni. 2007 szeptemberében
új kolléganő került a könyvtárba, Dr. Kovácsné Bialkó Katalin és novemberben
már működött a kosár elvet is megvalósító cikkmásolat-rendelés.

71. ábra: A cikkmásolat rendelés feltételei az OSZK-ban
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-

A cikkek kiválasztása és kosárba gyűjtése után a felhasználó a Cikkmásolat
megrendelés gombra kattint rá. Ekkor elolvashatja az OSZK teljesítésre vonatkozó
feltételeit, és ki kell töltenie egy űrlapot, ahol megadja a saját adatait: név, cím email, telefonszám és a cikkmásolatok milyenségére vonatkozó adatokat: átvétel
módja (személyesen, postai utánvéttel), másolat módja (fénymásolat, digitális
másolat CD-n, fotómásolat), felbontás (300 dpi), formátum (PDF, JPEG, TIFF),
másolat színe (fekete-fehér, színes), másolat tartalma (csak szöveg, szöveg és
illusztrációk is), másolat mérete (A/4 kicsinyítve, A/3 eredeti méret) oldalbeállítás
(egy oldalas, két oldalas). Lehetősége van még megjegyzést tenni az erre szolgáló
rovatban.

-

Az űrlap kitöltése után a Tovább gombra kattintva megjelennek a felhasználó
adatai a kért cikkekkel, amely alatt az alábbi szöveg olvasható:
Az „Elolvastam és elfogadom a feltételeket” szöveg melletti négyzet kipipálása
egyenértékű az itt olvasható „Megbízási nyilatkozat” elfogadásával. A négyzet
kipipálása és a Rendel gomb megnyomása után megjelenik még egy oldal az
alábbi üzenettel:

70. ábra: A megbízási nyilatkozat

72. ábra: A kitöltendő űrlap
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Rendelésének száma: 5430 Kérését sikeresen elküldtük. Hamarosan e-mailben fogjuk
kérni a rendelés megerősítését.
A felhasználó az e-mail címére megkapja a beígért automatikus üzenetet, melyben
felszólítjuk arra, hogy erősítse meg a megrendelését az email visszaküldésével.
Ebből kiderül, hogy kérését valóban megfontolta-e. A MATARKA is kap egy
hasonló e-mailt.
A matarka@uni-miskolc.hu kapja (fent), a megrendelő kapja (lent):
-

Új cikkmásolat kérés érkezett a MATARKA-tól.
Kérés dátuma: 2010. 05. 21.
Név: Burmeister Erzsébet
Lakcím: Miskolc, Petneházy u. 21.
Telefon:
E-mail: erzsi@uni-miskolc.hu
ÁFÁ-s számlát kér: nem
Átvétel módja: postai utánvéttel
Másolás módja: fénymásolat
Méret:
Formátum:
Másolat színe: fekete-fehér
Msolat tartalma:
Másolat mérete: A/4 (kicsinyítve)
Oldalbeállítás: egy oldalas
Megjegyzés: TESZT, TESZT
1. Szántó Péter: Az University of Michigan ’s a Google közötti szerződés - A Gale digitális
állattani enciklopédiája - Zenei folyóiratok RIMP Online Archívuma - Az EBSCO piacra
dobta az EHIS közös interfészt - A Springer elindította MYCOPY….
AÖn
megrendelő
az alábbi kapja:
adatokkal cikkmásolat megrendelést küldött a Matarka szolgáltatáson keresztül.
Kérjük erősítse meg megrendelését azzal, hogy ezt a levelet válaszként visszaküldi az alábbi
címre:
copy@www.matarka.hu
Kérjük vegye figyelembe -- ha a postai úton történő átvételt választotta --, hogy az
utánvéttel feladott küldemények postaköltsége 972.- Ft. A másolatok költsége általában nem
éri el az 500.-Ft-ot. De a postaköltség és a másolat költsége együtt már mindig meghaladja az
1000.-Ft-t. Kézbevételkor a teljes költség az 1200-1500.-Ft-ot is elérheti.
Kérés dátuma: 2010. 05. 21.
Név: Burmeister Erzsébet
Lakcím: Miskolc, Petneházy u. 21.
Telefon:
E-mail: erzsi@uni-miskolc.hu
ÁFÁ-s számlát kér: nem
Átvétel módja: postai utánvéttel
Másolás módja: fénymásolat
Méret:
Formátum:
M?solat sz?ne: fekete-feh?r
M?solat tartalma:
M?solat m?rete: A/4 (kicsiny?tve)
Oldalbe?ll?t?s: egy oldalas
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A megerősítést tartalmazó e-mailt a matarka@uni-miskolc.hu ismét megkapja, és az OSZK
Reprográfiai csoportja is (matarka@oszk.hu) és ettől a pillanattól kezdve az ő munkájuk
kezdődik el.
A cikkmásolat küldéssel kapcsolatos adatok kiértékelése
A cikkmásolat küldéssel a kapcsolatban a MATARKA az alábbi adatokat tárolja, amelyek
alapján a következő értékeléseket, grafikonokat elkészítettem. Az űrlapon a megrendelő több
adatot ad meg, de ezek nem mindegyikét rögzítjük az adatbázisban.
Kérőszám
Cikkszám
Másolat
Megjegyzés
Dátum
Kérőnev
Kérőcím
Kérő emailje

minden megrendelő kap automatikusan egy számot, ez a kérő
száma
a kért cikk száma az adatbázisban (egyedi azonosító)
a másolat módja: fénymásolat, digitális másolat CD-n,
fotómásolat
a megrendelő megjegyzése a szolgáltatás felé
a kérés dátuma
a megrendelő neve
a megrendelő címe
a kérő e-mail címe

Összesen 3643 megrendelő adatait dolgoztam fel. A megrendelő címéből a város neveket
emeltem ki és azt összesítettem, hogy az adott városból összesen hány megrendelő volt. Négy
városcsoportot alakítottam ki. Az első csoport egy tagú: Budapest, a második csoportba az 50
ezernél több lakosú városok tartoznak, a harmadik csoportba a 30-50 ezer lakosságszámmal
rendelkező települések, míg a negyedik csoportba az összes többi város és község.
Város
Budapest
Debrecen
Miskolc
Szeged
Pécs
Győr
Nyíregyháza
Kecskemét
Székesfehérvár
Szombathely
Szolnok
Kaposvár
Békéscsaba
Érd
Veszprém
Zalaegerszeg
Sopron
Eger
Nagykanizsa

Kérők
száma
948
81
51
74
72
40
43
28
50
28
20
20
20
22
27
23
30
31
9

Város

Lakosok
száma

Dunaújváros
Hódmezővásárhely
Cegléd
Salgótarján
Baja
Dunakeszi
Ózd
Szekszárd
Vác
Gödöllő
Pápa
Gyöngyös
Szigetszentmiklós
Mosonmagyaróvár
Hajdúböszörmény
Esztergom
Kiskunfélegyháza
Orosháza
Gyula
Összes többi
település

1712210
206225
170234
169678
156974
130476
117597
111428
102035
79513
74885
67663
64784
63669
63405
61774
59036
56429
50540

73. ábra: Budapest és az 50 ezer feletti városok

Kérők
száma

Lakosok
száma
16
13
14
11
22
20
4
17
14
18
10
5
15
8
3
12
14
15
9

1786

48562
47258
38318
38207
37707
37153
35621
33883
33881
33575
32664
32546
32340
32256
31793
30928
30523
30032
32055
5812143

74. ábra: A 30-50 ezer közötti lakosságszámú
városok és az összes többi település
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Települések csoportosítása
Budapest
Városok 50 ezer lakos felett
Városok 30-50 ezer lakos között
Összes többi település
Összesen

Kérések
száma
948
669
240
1786
3643

Lakosság
száma
1712210
1806345
669302
5812143
10000000

Az adatokat grafikonon is ábrázoltam.

Budapest

Budapest
26%
Összes többi
település
49%

Városok 50 ezer lakos
felett
Városok 50
ezer lakos felett
18%

Városok 30-50 ezer
lakos között
Összes többi település

Városok 30-50
ezer lakos
között
7%
75. ábra: A négy városcsoport megoszlása a kérők lakhelye szerint
76. ábra: A négy városcsoport megoszlása a lakosság száma szerint

Budapest

Budapest
17%
Összes többi
település
58%

Városok 50 ezer
lakos felett
18%
Városok 30-50
ezer lakos
között
7%

Városok 50 ezer lakos
felett
Városok 30-50 ezer lakos
között
Összes többi település
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Milyen következtetéseket vonhatunk le az adatok elemzéséből?
A cikkmásolat-kérők száma teljesen független könyvtár meglététől vagy hiányától egy adott
településen. A legnagyobb könyvtárak Budapesten vannak, a magyarországi könyvtári
állomány több mint a fele Budapesten van és a lakosság számához viszonyítva mégis a
fővárosban a legtöbb a megrendelő. Pedig a budapestiek felkereshetnének a könyvtárakat
(lakosság aránya 17 %, kérések száma: 26 %).
A cikk-másolatot kérők száma a fővárost leszámítva kisebb-nagyobb eltéréseket megengedve,
de trendjeiben arányos a helyi lakosság számával, azokban a városokban magasabb, ahol
felsőoktatási intézmények vannak, és ott kevesebb, ahol nincsenek (lásd Ózd,
Hajdúböszörmény, Nagykanizsa). A felsőoktatási intézményekben, a városokban mindenütt
van könyvtár, a felhasználók mégsem a könyvtárközi kölcsönzést veszik igénybe, hanem a
közvetlen internetes rendelést.
fénymásolat;
16546

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000

digitális másolat
CD-n; 4332

4000
2000

fotómásolat; 238

üresen hagyva;
116

fotómásolat

üresen hagyva

0
digitális másolat
CD-n

fénymásolat

77. ábra: A másolat adathordozójának megoszlása a megrendelők kívánsága szerint

A cikkmásolatokat döntő többségében fénymásolatban kérik.
Mivel a megrendelőktől nem kérjük sem korukat, sem foglalkozásukat, sem nemük megadását
külön mezőben választhatóan, ezért életkor, foglalkozás, nem szerint nem tudjuk a
megrendelőket csoportosítani.
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A cikkmásolat-küldés jelenlegi munkamenete
-

-

a felhasználó a számára szükséges cikkeket kosárba teszi és a MATARKA
közvetítésével elküldi a rendelését az OSZK-ba,
a rendelésében választhat, hogy személyesen megy el az anyagért, vagy postán
kéri a küldeményt
a felhasználó automatikus e-mailt kap még a MATARKA-tól, hogy erősítse meg
megrendelését,
a felhasználó válasz e-maillel megerősíti a megrendelését
a rendelés a válasz e-mailben másodszor is elmegy az OSZK-ba
a folyamat időben nem tart sokáig, ha a felhasználó az e-mailjeit rendszeresen nézi
és válaszol a megerősítést kérő e-mailre
az OSZK elkészíti a munkát, postázza vagy személyes elvitelre előkészíti
a felhasználó személyesen elmegy az OSZK-ba a másolatokért vagy postán kapja
meg
felhasználó

MATARKA OSZK megrendelés felhasználó

Javasolt munkamenet több könyvtár részvétele esetén

1. kvtár
Cikkarchívum

2. kvtár

1. kvtár
Cikkarchívum

OSZK

posta v.
személyes
elvitel v.
letöltés
elégedett
felhasználó

3. kvtár
-

3. kvtár

a felhasználó a számára szükséges cikkeket kosárba teszi, és a rendelését elküldi a
központi cikkarchívumnak (lásd cikkarchívum fejezet), minden szükséges, űrlapon
megadandó adat mellett a megrendelő felületen választhat, hogy
1. mely számára közeli könyvtárba menne el az anyagért személyesen
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2. postán kéri a küldeményt utánvéttel
3. interneten fizet és letölti az anyagot, ez különböző DRM alapokon
működő dokumentumküldő szoftverekkel megvalósítható [1]
-

a cikkarchívum automatikus e-mailt küld a felhasználónak, hogy erősítse meg
megrendelését
Ma már modernebb és elterjedtebb megoldások alkalmazása is szóba
kerülhet, ha a felhasználó azonnal hajlandó fizetni hitelkártyával, pl. a
kanadai CISTI új, Discover elnevezésű szolgáltatása több mint 20 millió
cikkhez ad hozzáférést, előfizetett tartalmakhoz és open access anyagokhoz
egyaránt. A hagyományos dokumentumküldésnél megszokott eljárásokkal
ellentétben a felhasználónak nem kell regisztrálnia magát, csak az e-mail
címét és a hitelkártya számát adja meg. Így a CISTI-nek nem kell törődnie
ügyfelei nyilvántartásával és a jogosultság ellenőrzéssel (ezzel rengeteg
élőmunkát takarít meg). Ha megtörtént a fizetés, az ügyfél visszaigazolást
kap a rendeléséről és kap egy URL-t a bevásárló kosarához. Az
elektronikus
gyűjteményből
származó
dokumentumok
azonnal
megtekinthetők, a beszkennelt dokumentumokat általában 24 órán belül
küldik. A CISTI által előfizetett cikkek titkosítva vannak, azokat csak
egyszer lehet megnézni és kinyomtatni. Az open access cikkek esetében
természetesen nincs korlátozás.

-

a felhasználó megerősíti a megrendelését (azonnali fizetés esetén nem szükséges)
a megrendelés elmegy mindazokba a konzorciumi könyvtárakba (lásd
cikkarchívum), amelyek a kért cikkek esetén érintettek
a könyvtárak elkészítik a rendeléseket és a digitális objektumokat feltöltik a
cikkarchívumba
1. a postai küldést az OSZK végzi a cikkarchívumból
2. nem postai küldés esetén a kiválasztott könyvtár tölti le a cikkeket a
cikkarchívumból, nyomtatja ki, adja ki a felhasználónak és veszi át a
kifizetést
3. DRM-es megoldás esetén szintén az OSZK, vagy a DRM szoftvert
üzemeltető könyvtár teszi szerverén a dokumentumokat letölthetővé

-

59

