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Skize pri la biblioteko
 Temas pri tre modesta biblioteko: nur ĉ.

3.000 registroj en la katalogo.
 Lokita en malgranda spaco.
 Duoblaĵoj donacitaj al HEF-grupoj.

 La kolekto kreskas neplanite.
 Ĝi rezultis el la kunlaboro de multaj homoj

laŭlonge de la tempo.
 Duobla celo: diskoniga kaj prezerva.
 Ret-servoj.
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La unuaj tempoj
 Komence de la sepdekaj jaroj, Inés Gastón komencis

kolekti la porrecenzajn librojn alvenintajn al la HEF-ejo.
 Pluraj donacintoj riĉigis iom post iom la kolekton per

personaj kontribuoj (R.Martínez & C. Fiol, F. Bermejo, F.
Alafont, M. de la Iglesia, Á. Figuerola, A. Zepeda, J.
Camacho, A. Alonso, M. G. Adúriz).

 En la naŭdekaj jaroj, volontula skipo (M. Graziani, F.
Moral, Glez. Aboín, M. Cruz, A. Manero) ekorganizis la
bibliotekon per la libroj tiel stokitaj en la hef-ejo.

 Plej unue ili kompilis la bibliografiajn datumojn de la
libroj kun la celo krei katalogon el kartonaj slipoj.

 Tio fine ne realiĝis kaj oni transiris rekte el manskribita
listo al al elektronika datumbazo en FileMaker.

 Fine de tiu jardeko A. Manero restis kiel nura
prizorganto.
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La katalogo manskribita



La katalogo en FileMaker
 La enkomputiligo de la katalogo per ĉi tiu

programo, prilaborita de M. Cruz por adapti
ĝin al niaj bezonoj, permesis tre rapide
kreskigi la datumbazon kaj havi ĝin en
elektronika formato.

 Mankoj de ĉi programo:
 Ĝi ne permesas ĉapelitajn literojn.
 Ne taŭgas por fari la katalogon rete alirebla.
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La katalogo en FileMaker



La katalogo en Access
 La enretigo de la katalogo per biblioteka

mastrumsistemo postulis ĝian verŝadon en
pli facile manipuleblan formaton: Access.

 Ĉi formato permesis ĉapelitajn literojn, sed
la formularo estis pli malkonvena por aldoni
datumojn kaj konsulti la datumbazon.

 Ĝi celis esti ponto inter la tre intue uzebla
FileMaker kaj la definitiva retkatalogo en
Openbiblio.

 La tuta kataloga konvert-proceso ŝuldiĝas
al la teknika kunlaboro de J. Rodríguez.
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Kataloga konvert-proceso I:
Access-tabelo



Kataloga konvert-proceso II: MARC
en excel



Kataloga konvert-proceso III:
MARCXML



Kataloga konvert-proceso IV:
MARC por Openbiblio



Katalogo en Openbiblio
 Openbiblio estis elektita inter aliaj liberaj programoj

por bibliotekoj ĉar:
 Pli bone kongruis kun la ĝenerala paĝar-sistemo.
 La kreado de registroj estis pli simpla kaj intua kaj,

sekve, ankaŭ neprofesiulo povus senprobleme
prizorgi la datumbazon.

 Mankoj:
 Malmultaj serĉeblecoj.
 Bibliografia priskribo ne tute akordiĝas al la

internacia normaro.
 Ĝi estas tradukenda en esperanton (J. Rodríguez

entreprenis la taskon sub la revizio de A. Manero).
 Provizore troviĝas en ĝi nur registroj pri libroj.
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Nunaj servoj
 Ret-katalogo.
 Virtuala biblioteko.
 Tradukoteko.
 Aliro al katalogoj de aliaj bibliotekoj.
 Legangulo.
 Dulingva informado pri la biblioteko kaj

ties servoj.
 M. Á. Sancho ebligis per sia teknika

helpo la ekfunciadon de ĉi servoj.
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Tradukoteko
 Bibliografia datumbazo pri hispani-lingvaj verkoj tradukitaj en

esperanton.
 Bazita sur la pionira laboro de Juan Azcuénaga kaj Miguel

Gutiérrez Adúriz.
 Celoj:

 Informi pri tradukoj el nia literaturo
 Iĝi utila ilo por tradukemaj esperantistoj.

 Necesas kompletigado.
 Pli taŭga serĉ-formularon estos baldaŭ prezentita.
 Kiel kunlabori:

 Sendu al la biblioteko informon pri traduko mankanta en la datumbazo,
jen via propra, jen alies traduko ne aperinta.

 Sendu ankaŭ informon pri traduko, kies registro aperas nekompleta en
la datumbazo.

 Viaj informoj estu ĉiam kiel eble plej kompletaj, ĉefe rilate la
eldondatumojn, eĉ se temas pri malgranda peco aperinta en pli
ampleksa verko kiel revuo aŭ libro.
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Virtuala biblioteko
 Ĝi donas aliron al elektronikaj dokumentoj jen rekte

eldonitaj tiaj, jen tradicie eldonitaj kaj poste cifercigitaj kaj
enretigitaj:
 Vortaroj
 Enciklopedioj
 Aŭtomataj tradukiloj
 Elektronikaj libroj
 Elektronikaj revuoj
 Serĉiloj kaj retadresaroj
 Eldonejoj kaj librovendejoj
 Retlistoj
 Radiostacioj
 Fakpaĝaroj
 Labordokumentoj
 Blogoj kaj personaj paĝoj
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Aliro al la katalogoj de aliaj
bibliotekoj

 Triobla celo:
 Doni aliron al aliaj esperantaj bibliotekoj

kaj datumbazoj.
 Faciligi la trovadon de esperantaj

materialoj en neesperantaj bibliotekoj.
 Diskonigi la ekziston de aliaj gravaj

bibliotekoj de Esperantujo, eĉ se iliaj
katalogoj ne estas rete alireblaj.
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Legangulo
 Ĝi estas spaco kie la legantoj povas

interŝanĝi siajn opiniojn pri libroj kaj
alispecaj dokumentoj.

 Temas do pri renkontiĝejo de
legemuloj.

 Ĝi funkcias kiel blogo.
 Ju pli da partoprenantoj, des pli da

intereso: ek do al leg’!
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Projektoj
 Polurado de la katalogo en

Openbiblio.
 Konstanta ĝisdatigo de la Virtuala

Biblioteko.
 Pliaj datumbazoj:
 Ĵurnal-eltondaĵoj.
 Foto-arkivo.
 Son- kaj video-arkivo.

 Ludoj.
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Ĵurnal-eltondaĵoj
 Provizora katalog-slipo:







Ĵurnal-eltondaĵoj
 Kiel kunlabori:
 Sendu la novaĵojn (jen skanita el paper-periodaĵo,

jen ĉerpita el ret-ĵurnalo) en pdf-formato.
 La nomo de la dosiero havu jenan strukturon:

20080705_ElPaís
20080522_LaClave_n.621

 Se eble, faru akompanan word-dokumenton kun la
sama nomo, kiu enhavu fakvortojn pri la enhavo
(kongreso, literaturo, Marbella, F. de Diego…) kaj
aliajn datumojn pri la artikolo, kiujn vi trovu interesa.

 Se vi havas skanilon kaj loĝas (prefere) en Madrido,
vi povas ankaŭ helpi per skanado de la stokita
materialo en la HEF-ejo.
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Aliaj manieroj kunlabori
 Informu pri interesaj retejoj

mankantaj en la biblioteko.
 Informu pri nefunkciantaj ligiloj.
 Aktive partoprenu en Legangulo (do,

nepre legu! )
 Avertu ĝenerale pri misoj, tajperaroj

kaj ĉiaspecaj malglataĵoj.
 Sentu vin komforta en via biblioteko!
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Biblioteko Juan Régulo Pérez

http://www.esperanto.es/biblioteko

biblioteko@esperanto.es

Dankon pro via atento!
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