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A ma divatos szóval Y vagy net generációnak
nevezett közösséget nálunk elsõsorban a
hallgatók képviselik. Az õ életükben a számí-
tógép és az internet nem nehezen tanult, ha-
nem kamaszkortól kezdve használt és sokak
által kedvelt dolog, amely lehetõséget nyújt a
szórakozásra, ismerkedésre, kapcsolattar-
tásra és természetesen a tanulásra, ismeret-
szerzésre is. Ezek az igények a hagyomá-
nyos könyvtári szolgáltatásokkal már nem ki-
elégíthetõek. Ezeket a változásokat, feltérké-
pezendõ 2006 áprilisában 129 embert kérdõ-
ívvel kérdeztünk meg, majd májusban továb-
bi 30 hallgatóval készítettünk rövid interjút. 

Az alábbiakban ennek a felmérésnek az
információszerzésre és internet-használatra
vonatkozó eredményeit mutatom be röviden. 

Ez a korosztály minden felmérés szerint
kiemelkedõen sokat és széles körben hasz-
nál számítógépet és internetet. A kapott ada-
tok alapján elmondhatjuk, hogy a könyvtár-
használó diákoknak kb. 94%-a használja az
internetet és több, mint kétharmaduk a
könyvtárban is internetezik. Ez a magas
használati arány azonban sajnos nem páro-
sul az innen elérhetõ szakmai információk
használatával. Csak egyharmadnyi azok ará-
nya, akik szakmai információk keresésekor
használták már a könyvtár honlapját és az
onnan elérhetõ adatbázisokat és szakfolyói-
ratokat. 

Ennek magyarázata a fiatalok alapvetõ
készségeinek változásában is kereshetõ. Ez
a korcsoport ugyanis az elsõ, amelyik gyer-
mek-/kamaszkora óta használ elektronikus
játékokat, illetve számítógépet. Hozzáállásuk
a modern technikához teljesen más, mint elõ-
deiké. Mint Lippincott rámutatott, "a diákok
gyakran túl bonyolultnak találják a különbö-
zõ, a könyvtár által elõfizetett adatbázisokat,
kezdve azzal, hogy több ilyenben is keres-

niük kell ahhoz, hogy kideríthessék, melyek a
fontosak."1

A másik, nálunk is észlelhetõ probléma,
hogy az adatbázisok egy része csak a cikk
létérõl informál, de azonnali teljes szöveges
elérést nem biztosít. Az idõ pedig, amelyet
egy információ megszerzésére szánni kíván-
nak, már túl kevés ahhoz, amit a találatok
fizikai valójának megkeresése jelent. 

A diákok elsõdleges kiindulási pontjának
nálunk (is) a nagy keresõk számítanak. Kuta-
tásra az ismert felületet használhatják, ame-
lyen egymás után beírt szavakkal – az operá-
torok és egységesített nevek ismerete nélkül
– kereshetnek, akár magyar nyelven is. Ter-
mészetesen az így átnézett oldalak nem tar-
talmazhatják a sok munkával és drága pén-
zen feldolgozott adatbázisokban található
cikkek mindegyikét, a sok találat azonban a
teljes körû, gondos keresés érzetét kelti.
Pedig a leglényegesebb dolog marad ki
ilyenkor: a szakmai szempont. 

A diákság, bár a szakmai információk
keresésekor igényli és nyitott az elektronikus
változatra, tanulmányaihoz még több mint

80%-ban nyomtatott dokumentumokat hasz-
nál, sõt az internetre feltett információt a
többség kinyomtatva viszi el további hasz-
nálatra. Arról, hogy a tanulmányaihoz szük-
séges információ hány százaléka érhetõ el
egyáltalán online, megoszlanak a vélemé-
nyek. Tulajdonképpen a nullától egészen a
100%-ig kaptunk válaszokat. Ez a széles
skála nem ad túl sok támpontot értelme-
zésre, de azt a következtetést mindenképpen
levonhatjuk belõle, hogy magyar nyelven
még nincs meg az egyetemi hallgatók szá-
mára a kellõ mennyiségû, a világhálón elér-
hetõ állatorvosi szakirodalom.

A fentieket figyelembe véve, igen érdekes
a következõ kérdésre adott válaszok aránya:
"Hogyan állapítja meg az interneten fellelt
információ pontosságát?" A magyar hallga-
tók 1/4-e, a külföldiek 1/6-a válaszolta, hogy
sehogy nem ellenõrzi, egyszerûen elhiszi,
hogy amit talált, az igaz. Ez a ma kialaku-
lóban lévõ "wiki-blog" világban elég aggasztó
nézet, hiszen az interneten bárki megjelentet-
heti saját "szakmai" anyagait. 

Az egyetem feladata, hogy felkészítse a
diákságot arra, hogy késõbbi pályafutásuk
során, ha információra lesz szükségük, tud-
ják milyen alapvetõ kiindulási lehetõségeik
vannak, és képesek legyenek behatárolni a
szakmailag elfogadható forrásokat. A követ-
kezõ tanévtõl távoktatás keretében is induló
könyvtári informatika oktatás is ezt igyekszik
elõsegíteni. 

Ha az amerikai kutatásokat vesszük figye-
lembe, egyes felmérések szerint már van,
ahol a hallgatók 3/4-e használja többet az
internetet, mint a könyvtárat2. A mi felméré-
sünk rávilágított, hogy bár a könyvtár tovább-
ra is kedvelt találkozó és tanulóhely, elektroni-
kus szolgáltatásaink propagálásán még
javíthatunk. Bár 2000 óta tartunk fenn saját
honlapot, gyûjtjük rajta a linkeket, online hoz-
záférést biztosítunk (egyelõre a campus terü-
letérõl, de remélhetõleg nemsokára bárhon-
nan) adatbázisokhoz, folyóiratokhoz stb.,
ennek ismertsége és kihasználtsága még-
sem kielégítõ. 

Szeptemberben új tanév kezdõdik és új
honlapunkkal, jobb kommunikációval és
több figyelemfelhívó akcióval próbáljuk minél
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1 Lippincott, Joan R. "Net Generation Students and Libraries." Educating the Net Generation.
Eds. Diane Oblinger and James l. Oblinger, Boulder, CO: Educause, 2005.
http://www.educause.edu/EducatingtheNetGeneration/5989

2 The Internet Goes to College: How students are living in the future with today's technology. Principal author: 
Steve Jones, Senior Research Fellow. In: http://www.pewtrusts.com/pdf/vf_pew_internet_college.pdf
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szélesebb rétegek számára ismertté és elér-
hetõvé tenni a modern kor lehetõségeit.

A könyvtáraknak az elmúlt évezredek alatt
többször kellett újragondolniuk helyüket és
feladataikat a tudomány kiszolgálása érde-
kében. Most rajtunk a sor, hogy megleljük
cybervilágbeli helyünket.
A felmérést készítették: Miszori Katalin és
Winkler Bea.

Winkler Bea

Az RSS – talán már találkoztak olvasóink a kis
narancssárga RSS vagy XML feliratú tégla-
lappal egy-egy weboldalon – rövidítés, felol-
dására két definíció létezik: Rich Site Sum-
mary vagy Real Simple Syndication, magya-
rul "gazdag oldal-összefoglaló" vagy "igazán
egyszerû tartalommegosztás". 

Lényege, hogy ez egy XML3 szabványú
szolgáltatás, mely a website-on megjelent
aktuális hírek vagy cikkek továbbítására (cím,
szerzõ, kategória, rövid tartalom és link) szol-
gál. Így nem szükséges kedvenc portáljain-
kat mindennap végigböngészni, hanem egy
program segítségével értesülünk a legfris-
sebb információkról, egyszerûen és gyorsan
olvashatjuk az aktualitásokat. A szolgáltatás
elõnye a hírlevelekkel szemben, hogy nem
igényel feliratkozást, és a felhasználónak
semmilyen személyes adatát sem kell meg-
adnia. 

Az RSS szolgáltatást nyújtó honlapok,
portálok az alábbi ikonokkal jelzik hírcsator-
nájuk létezését: 

Az újabb böngészõk (Mozilla Firefox 1.0.7
vagy Opera 8.5) már automatikusan támo-
gatják a szolgáltatást, külön olvasóprogram
letöltése nem szükséges hozzá. A Internet
Explorer 7.0 is már tudni fogja az "RSS olva-
sást", azonban addig célszerû egy bõvít-
ményt (Pluck) vagy ingyenes RSS-olvasó
programot letölteni gépünkre és így használ-
ni ezt a szolgáltatást (legelterjedtebb a
FreeRider).

Példák, használat:
Nézzünk egy példát! A FSZEK (Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár) RSS szolgáltatását
kívánjuk igénybe venni. Ha a Mozilla Firefox
vagy az Opera böngészõt használjuk, az
URL-cím (http://www.fszek.hu) mellett a bön-
gészõsorban egy kis narancssárga ikont
látunk. Erre kattintva a böngészõ ellátja az ol-
dalt egy könyvjelzõvel, s elhelyezi a bön-
gészõ sor alatt. Így csak rákattintunk és máris
olvashatjuk az oldal legfrissebb híreit. Termé-
szetesen a könyvjelzõ mindaddig aktív
marad, amíg el nem távolítjuk a sorból.
Amennyiben viszont az internetezõk másik

népes csoportjához tartozunk, s az Internet
Explorert használjuk, kicsit bonyolultabb a
helyzet. Elõször telepítsünk a gépünkre in-
gyenes RSS olvasó programot (FreeRider,
FreeForAll) vagy a Pluck segédprogramot,
azután ebbe linkeljük be az oldal RSS címét,
s így a kis programunk automatikusan figyel-
meztet, ha frissül a bekapcsolt oldal. Az olva-
só program gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy
e-mail fiók. Ha új hír jelenik meg, kapunk egy
címet, rövid tartalmat, mindezt egy link for-
májában, s ha rákattintunk már olvashatjuk is
a teljes szöveget az alkalmazásunkban, nem
kell külön a weboldalra ellátogatni. 

Az RSS olvasónak hasznát vehetjük pél-
dául a PubMed-en (http://www.pubmed.gov)
való keresés során is. A keresésünk ered-
ményét lementhetjük egy XML fájlba (Send
to: RSS Feed), majd a számítógép által létre-
hozott RSS mezõ címét az olvasó szoftverbe
másoljuk, s így mindig értesülhetünk, ha a
keresett témában új cikk kerül be az adat-
bázisba. Az Ingentánál kérhetünk értesítést,
ha egy folyóiratnak új száma jelent meg, de
tartalomjegyzék-szolgáltatást is kínálnak ilyen
formában.

Néhány további honlap, amelyen találkozha-
tunk az RSS-csatorna szolgáltatással:
További információk: http://rss.lap.hu

Központi Statisztikai Hivatal: http://www.ksh.hu

Magyar Elektronikus Könyvtár:

http://www.mek.oszk.hu

Kormányzati Portál: http://www.magyarorszag.hu

Neumann-ház: http://www.neumann-haz.hu

Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár:

http://www.lib.uni-corvinus.hu

Miszori Katalin

Bár a tankönyvek, kézikönyvek, saját készíté-
sû jegyzetek – no meg a kollégák bölcses-
sége – változatlanul fontos helyet foglalnak el
a mindennapi szakmai problémák megoldá-
sában, egyre többen fordulnak szinte "auto-
matikusan" az internethez. A világhálónak
tulajdonított "mindentudás" komoly veszélye-
ket rejt magában, különösen akkor, ha maga
a keresés is kívánnivalót hagy maga után.

A keresési elvek, szabályok ismerete nélkül
esetleg a legjobb találatoktól "vágjuk el" ma-
gunkat. Átgondolt, tudatosan megszerkesz-
tett keresési stratégiával az interneten és a
szakirodalmi adatbázisokban, katalógusok-
ban is könnyebben és gyorsabban ráakad-
hatunk a számunkra szükséges ismeretekre.

Ennek jegyében indítjuk el, a könyvtári in-
formatika oktatás anyagára alapozva, kere-
sõsulinkat. Csak "suli" és nem iskola, mert a
magyarázatok mellõzésével tömören, a sza-
bályokra szorítkozva foglaljuk össze a leg-
fontosabb tudnivalókat. A keresõsuli anyagát
a könyvtár honlapján is megtalálják és a
számítógép mellé tûzhetõ kis kártyák for-
májában kinyomtathatják. 
(http://konyvtar.univet.hu/oktat/suli.htm)

Keresõsuli 1.
Alapelvek

A jó keresés aa  pprroobblléémmaa pontos mmeeggffooggaall--
mmaazzáássáával kezdõdik. 

A kérdés átgondolásakor vveeggyyee  ffiiggyyeelleemm--
bbee  aazz  aaddaattbbáázziiss  vvaaggyy  aazz  iinntteerrnneett  ssaajjááttoossssáá--
ggaaiitt..

MMiinnddiigg  ttööbbbb  aaddaattbbáázziissbbaann, forrásban kell
keresni! A jó kereséshez iiddõõ,,  ttüürreelleemm  ééss  pprree--
cciizziittááss kell.

IIssmmeerrjjüükk  mmeegg a használt keresõrendszer
sajátosságait! Olvassuk el a segítõ oldalakat!
A többféle mûveletet, szûkítési lehetõséget
felkínáló oldalakat többféle névvel illetik:
összetett, speciális, haladó, részletes kere-
sés. Érdemes használni!

AA  kkeerreessééss a keresõ kifejezések és az adat-
bázisban, dokumentumokban szereplõ sszzaa--
vvaakk  öösssszzeevveettéésséévveell  ttöörrttéénniikk..  Viszonylag ke-
vés rendszer képes a keresést automatiku-
san kiterjeszteni a beírt kifejezések ékezetes
vagy ékezet nélküli, toldalékos vagy toldalék
nélküli formájára. Egyetlen rendszer sem ké-
pes kitalálni a szándékunkat: egyetlen hiány-
zó betû eredménytelen kereséshez vezethet! 

A kapott ttaalláállaattookk  rraannggssoorroolláássaa rendsze-
renként eltérõ (fontosság szerinti, idõrendi,
betûrendes stb.) lehet.

A mmuuttaattóókk,,  iinnddeexxeekk,,  ttáárrggyysszzóójjeeggyyzzéékkeekk,,
tteezzaauurruusszzookk segítenek a megfelelõ kifejezé-
sek kiválasztásában, írásmódjuk megállapí-
tásában, pontosabbá teszik keresésünket és
további ötleteket adnak.
HHaa  ssiikkeerrtteelleenn a keresés, ne féljen merõben új
megközelítési módokat alkalmazni.

RSS - AZ ÚJ HÍRCSATORNA

3 Extensibe markup language: szabályok gyûjteménye, mely a gép számára megkönnyíti az adatok
generálását, olvasását és biztosítja, hogy az adatszerkezet egyértelmû legyen. Hasonlít a HTML-hez.

KERESÕSULI
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Keresõsuli 2.
Alapmûveletek

FFiiggyyeelleemm:: a táblázatban látható mûveletek-
nek nem mindegyike alkalmazható minden ke-
resõrendszerben és jelölésük is eltérõ lehet!
Következõ számunkban folytatjuk! 

Orbán Éva

"A falon túl van Kína" címmel Gyuranecz
Miklós IV. éves állatorvostan-hallgató fényké-
pei tekinthetõk meg a Könyvtár olvasótermé-
ben 2006. márciustól szeptemberig.

FOTÓKIÁLLÍTÁS

NNOOCCTTUUAA
Felelõs kiadó: Szabóné Szávay Judit könyvtár fõigazgató.    Felelõs szerkesztõ: Orbán Éva

Cím: 1078 Budapest, István út 2., telefon: 1 478-4226, fax: 1 478 4227.
E-mail: library.univet@aotk.szie.hu    Honlap: http://konyvtar.univet.hu/esources/noctua.php

FFiiggyyeelleemm::  Az "ÉS" a köznyelvitõl eltérõ értelmezésben azt jelenti, hogy az
összes keresett szónak egyszerre kell szerepelnie a keresett dokumentumok-
ban. Például: kutya ÉS macska

A VAGY jelentése: vagy az egyik, vagy a másik, vagy valamennyi szó együtt
szerepel a dokumentumokban. Például: kutya VAGY macska (tartalmazza a
kutya ÉS macska lehetõséget is!)

A NEM jelentése: az egyik szó szerepel a dokumentumban, a másik viszont
nem. Például: kutya NEM macska
FFiiggyyeelleemm:: ebben az esetben azok a dokumentumok is kimaradnak, amelyek-
ben a kutya ÉS macska együtt szerepel! Fontos tételek veszhetnek el.

Pontos kifejezés keresése “ ”-jellel vagy ilyen keresõ sor biztosításával.
Például: “alma mater”
Figyelem: ebben az esetben a kifejezés egyes szavaira nem keres a rendszer!

Keresés a kifejezésekre egy mondatban, egy mezõben vagy a honlap egy
meghatározott részén. Ezt a lehetõséget is megtalálhatjuk a részletes
keresésben.

Egy vagy több karakter helyettesítése a szavak belsejében vagy végén.
Alkalmas a ragozott, változó helyesírású formák keresésére. Számos rendszer
jelölés nélkül, automatikusan vagy a "szórészlet" keresésének lehetõségét
felkínálva biztosítja a lehetõséget.
Például: vakcin$ - visszakeresi a "vakcinázás, vakcina, vakcinák stb. formákat.

Szûkítés:
Általában formai szempontok szerint csökkenthetjük találataink számát például az általunk ismert nyelvekre,
a keresett fájlformátumra, a megjelenés ideje szerint, egyes folyóiratokra stb. 

ÉS

VAGY

ÉS

“....”

EGYÜTT
KÖZEL

* $ ? vagy más jel

Halmazmûveletek:

Szórendi megkötés:

Csonkolás, helyettesítés:

MMEELLLLÉÉKKHHAATTÁÁSS--FFIIGGYYEELLÕÕ  RREENNDDSSZZEERR

((PPHHAARRMMAACCOOVVIIGGIILLAANNCCEE  RREENNDDSSZZEERR))  

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK BIZTONSÁGOSABB

HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN

A mellékhatás-figyelõ rendszer (azaz pharmacovigilance rendszer) az állatgyógyászati készítmények alkalmazása során tapasztalt,
feltételezhetõen a felhasznált készítményhez köthetõ

mellékhatások (súlyos, nem ismert, emberen észlelt)
hatáselmaradások
környezetkárosító hatások
az ÉEVI letelte után kimutatott gyógyszermaradványok 

adatait gyûjti és elemzi.
A rendszer célja, hogy 

az adatok elemzése révén minél hatékonyabb, biztonságosabb, jó minõségû készítmények álljanak rendelkezésre 
a készítmények használati utasításának kiegészítésével/módosításával a felhasználó állatorvosok részletesebb információhoz
jussanak és a  készítmények használatával járó kockázatokat megfelelõen mérlegelhessék.

A rendszer mûködtetéséért az ÁOGYTI Inspektorátusa a felelõs.

KKéérrüünnkk  mmiinnddeenn  KKoolllleeggáátt, hogy amennyiben a fenti körbe tartozó bármilyen tapasztalata van, jelezze Intézetünknek. A bejelentõ
adatait bizalmasan kezeljük.

BBeejjeelleennttéésséétt  mmeeggtteehheettii – a nap 24 órájában – telefonon/üzenetrögzítõn, telefaxon, e-mailen, vagy adatlapon.
AAddaattllaappookk és válaszborítékok Intézetünknél beszerezhetõk, vagy kérésre postázzuk. Az adatlap az Intézet honlapjáról is letölthetõ.
ÁOGYTI (Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer-, és Takarmány-ellenõrzõ Intézet)

Cím: 1107 Budapest, Szállás u. 8. Levélcím: 1475 Budapest 10. Pf. 318.
Telefon/telefax: 260-3269, telefax: 262-2839
Honlap: www.aogyti.gov.hu
E-mail cím: nagyeait@oai.hu

Dr. Soós Tibor
igazgató
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