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Mi a repozitórium? 

EZ A DIGITÁLIS ANYAG 

GYŰJTŐHELYE? 

Annak a szükségnek az eredménye hogy 

egy helyen találjuk az adott témájú 

anyagokat. (arhív,múzeumi, fakultatív...) 

. 

KELL-e AZ ISKOLAI KÖNYVTÁROSSÁG 
REPOZITÓRIUMA ?  
 

Első vélemény:  
 
1. NEM KELL: mindent megtalálhatunk a 
saját vagy más könyvtárakban; 
Megkérdezünk kolégákat, olvasva, CD-n, 
DVD anyagokról; elmegyünk olyan int 
ézményekbe ahol azzal a témával 
foglalkoznak amely bennünket érdekel. 
Csak idő és akarat kell... 
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Az iskola könyvtárosok 
netscoportja  

 

Lépésenként átgyalogolunk egy 
mérföldet.  

Második vélemény:  
 
2. KELL: miért fektetnénk be sok időt és tudást, 

kreativitást, intelektuális 
munkát minden munkába , 
ha már valaki előttünk 
elvégezte ezt. Nem lenne-e jó 
az ő munkájával kezdeni és 
nem a kezdetektől? 
Mikor saját magunk 

csinálunk valami újat és 

megmutatni valót,nem volna-

e jó megmutatni többszáz 

kollégának hogy felhsználják saját céljaikra ?  

A repozitóriumról legtöbbször 
feltett kérdések:  
 

1.Mit gyűjt össze?  
   Az iskolai könyvtárosok munkái minden 
alakban 
   Más szerzők munkái felhasználhatók az iskolai 
könyvtárosságban 
 
2. Hogy vannak összegyűjtve a munkák ? 
    önbejegyzésekkel: a szerzők maguk írják be 
munkáikat és metaadatokkal irják körül 
   „proxy” arhíválással: a szerkesztők beírhatják 
mások anyagait (különösen a kezdeti 
    fázisban míg a szerzők nincsenek kiképezve a 
repozitórium kezelésére) 
 
3. Kik vesznek részt ? 
    felhasználók 
    regisztrált felhasználók az önarhíválás 
engedélyezésével 

    szerkesztők és adminisztrátorok: az elején 
a NET-csoport tagjai, majd mások is kik         
közösen fejlesztik ésadminisztrálják a 
repozitóriumot 
     tehnikai segítők : NET-csoport és 
partnereik 
 
4. A munkák hozzáférhetősége? 
    - áttekintés kategória szerint 
    - szerző szerint 
    - cím szerint 
    - az irat formája szerint 
    - téma szerint 
 

 

Jelöljék meg:  
 
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁROSSÁG 

REPOZITÓRIUMA 
 

IGEN               NEM                        
 

 

Mi már bejelöltük az IGEN-t  

Klikni! 


