Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában
Bevezetés
Az amerikai Voyager integrált könyvtári rendszer magyar installálásának eredménye a
Corvina rendszer. A Corvina-t használó könyvtárak szorosan együttm ködnek. Ennek az
együttm ködésnek köszönhet , hogy az ebbe a rendszerbe tartozó könyvtárak egymás
rekordjait, MARC formátumban a saját rendszerükbe áttölthetik. Így a már valamelyik
könyvtár által feldolgozott anyagot nem kell még egyszer felvinni. Corvina integrált könyvtári
rendszert használó fels oktatási könyvtárak többek között: a Szegedi Tudományegyetem, a
Debreceni Tudományegyetemen, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pécsi
Tudományegyetemen könyvtárai. A nagyobb közkönyvtárak közül például : a F városi Szabó
Ervin Könyvtár és a Somogyi-könyvtár. Könyvekre és folyóiratokra egyaránt lehet keresni a
az integrált rendszerben.
A katalógus megnyitásakor egy nyitott könyvhöz hasonló felület jelenik meg. A keresés
kiindulópontja egy rlap. A keresés indítása után a „könyv” másik oldalán pedig a találatok
jelennek meg.

Keresés menete
Az rlapon nem szükséges minden adatot kitölteni. Alap helyzetben a szerz , a cím, a
tárgyszó és a megjelenés éve adatmez látszik. Ez a képerny n felkínált lehet ségen kívül, a
keres kifejezések melletti legördül menüb l lehet választani más szempontot is, attól
függ en, milyen adat ismert a dokumentumról ( megjelenés helye, nyomdász, megjelenés éve,
formátum, nyelv, raktári jelzet, Cutter-szám, leltári szám, ISBN, ISSN, ETO jelzet, példány
vonalkód).

Leggyakoribb keresés szerz re vagy címre történik. Érdemes mind a két sort kitölteni, ha
egy konkrét dokumentumra kíváncsi a használó, mivel akkor kevesebb a találati halmaz,
könnyebb kezelni ezeket utána. A rendszer kis- és nagybet k között nem tesz különbséget,
viszont a rövid és hosszú magánhangzókat megkülönbözteti, arra figyelni kell, az írásjeleket
üres karakterrel kell helyettesíteni (pl. Angol – magyar kéziszótár helyett Angol magyar
kéziszótár). Ha nem ismert a szerz pontos neve, csonkolni lehet a * jellel:

A
gomb leütésével lehet indítani a keresést. Utána a „könyv” jobb oldalán jelenik
meg a találati halmaz. A fejléc bal fels sarkában olvasható a találatok száma
A
gomb alaphelyzetbe állítja a keresési kategóriákat és törli az rlapról az összes
keresési feltételt.
Találatok megjelenítése
A találatokat többféle módon tudja a felhasználó rendezni a fejléc közepén legördül
menüb l, igényeinek megfelel en (szerz , cím, dátum, forrás). Ugyanitt a mondat végén lehet
választani az egyszer rendezés vagy a csoportosítás között.

Egy oldalon húsz találat jelenik meg. A képerny alján
ikonokkal lapozható a lista.

lév navigációs

A találati halmaz tételei rövid, egysoros, megjelenési formában rendez dnek a görgethet ,
lapozható listába. Egy tétel kiválasztása – egérrel a tételre kattintva – a szöveges rész részletes
megjelenítéséhez vezet. A találat el tti, zárójelben lév sorszám a kölcsönzésbe bevont
vek darabszámát jelenti. A részletes megjelenítés már a példányadatokat is tartalmazza,
melyik hozzáférhet , a kikölcsönzötteknek mikor jár le a határ ideje. Az adott találatra
alkalmazható részletes formátumok között a lábléc közepén a mondat elején nyitható menüb l
kell választani. Az alapértelmezett ábrázolás az ún. címkés formátum.

A példányadat rész megfelel sorára kattintva az arra a dokumentumra jellemz adatokról
ad tájékoztatást (raktári jelzet, olvasótermi jelzet, leltári szám, vonalkód, lel hely, státusz):

Ezek az adatok közül az olvasó számára legfontosabbak:
•

lel hely kód, mivel az állomány több telephelyen van elhelyezve,

•

az olvasótermi jelzet mutatja a dokumentum helyét a polcon,

•

státusz (kölcsönözhet , kézi könyvtári, kikölcsönözték).

A képerny jobb fels sarkában lév kis házikóra kattintva
katalógus kezd oldalára.
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