
Az utalásnak olyan form ája, am ikor a tágabb kulcsszó a la tt a  ráutalt szükebb kulcs
szavakkal indexelt dokumentumok is megtalálhatók. Ld. 4 /a . A valam iről valam ire tö r 
ténő irányitás a lá  eső kulcsszavak R T -i is  egymásnak.
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Elektronikus adatfeldolgozás a főiskolai könyvtárakban

Karl Heinrich BELL -  P e te r  PROHL

A szerzők Elektronische Datenverarbeitung in Hochschulbibliotheken - 
Folgen fü r die Bauplanung c. cikkét (Zentralblatt für Bibliothekswesen, 
1974. l l .n o .  665-679.p .)  FARKAS László töm öritette.

Az NDK főiskolai könyvtárai az elektronikus adatfeldolgozás bevezetésével a tu
dományos kutatók, -a főiskolai hallgatók és ezeken túlmenően a könyvtár valamennyi 
egyéni vagy kollektiv használójának jobb kiszolgálását kívánják e lérn i. Az elektronikus 
adatfeldolgozás segítségével ezeknek a könyvtáraknak a következő feladatokat kell meg
valósítaniuk:

- a könyvtár teljesítőképességének növelése, a meglévő szolgáltatások javításával 
és uj szolgáltatások bevezetésével,

-  az igazgatási és te rvezési munka tökéletesitése, és végül
-  a könyvtárhasználók munkafeltételeinek és kutatási lehetőségeinek jobbá tétele.
Az elektronikus adatfeldolgozás bevezetése a főiskolai könyvtárakban ma m ár olyan

mérvű, hogy az lehetőséget ad valamilyen formában minden alapvető könyvtári munkafo
lyamat au tom atizálására, illetve a munkálatok során számítógép felhasználására . Ez 
pedig azt je len ti, hogy az elektronikus adatfeldolgozás alkalm azását m ár a könyvtárépü
letek tervezésénél tekintetbe kell venni. Ezeknek az építészeti következményeknek, i l 
letve követelményeknek a felvázolását k ísérlik  meg cikkükben a szerzők.

AZ ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Az elektronikus adatfeldolgozási tervek kétféle módon, offline vagy on-line üzem 
ben valósíthatók m eg. Az off-line üzemben a kivánt adatátvitel az adatrögzitő gépek és a 
számítógép között adathordozók -  a legtöbbször lyukszalagok -  á tszá llítása  utján tö r té 
nik; az on-line üzem  esetében pedig az adatrögzitő készülék és a számitógép közvetlenül 
egybe vannak kapcsolva. Az előbbinek előnye, hogy az autom atizálást olyan intézmények 
szám ára is  lehetővé tesz i -  más intézmény tulajdonában lévő számitógép időszakos b é r
bevétele utján -  am elyek önállóan nem tudnák egy számitógép teljes kapacitását kihasz
nálni, s ezé rt nem  is  vállalkozhatnak annak beszerzésére . Hátránya viszont az off-line 
üzemnek az az időkülönbség, ami az adatrögzítés és a kiértékelés között mutatkozik, s 
anai p l. a kölcsönzés automatikus nyilvántartása esetében 1-2 napot is je lenthet.
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On-line üzem esetében viszont a könyvtár szám ára  b iztosítan i kell egy megfelelő 
számitógép használatát az egész nyilvántartási idő a la tt. A legjobb m egoldás p e rsze  az, 
ha a könyvtár sajá t szám itógéppel rendelkezik; az elektronikus adatfeldolgozás beveze
tésének jelenlegi helyzetéből azonban a r r a  kell következtetni, hogy az NDK főiskolai 
könyvtáraiban a közeljövőben még az off-line üzem  alkalm azása le sz  a gyakoribb e se t.

Az elektronikus adatfeldolgozás főbb alkalm azási te rü le te i a főiskolai könyvtárak
ban ezidő szerin t a következők:

-  bibliográfiai és tudományos inform ációk te rvezése ,
-  a kölcsönzési nyilvántartások autom atizálása,
-  számitógép igénybevételével történő gyarapítás és
-  az in tegrált komplex adatfeldolgozási rendszerek  bevezetése .

Automatizált kölcsönzési nyilvántartás

Ennek tervét a D rezdai Műszaki Egyetem Könyvtárában kész ite tték  e l és a k idol
gozott e ljá rá s t ott m ár kb. két éve rendszeresen  és jó  eredm énnyel alkalm azzák is . 
Tervbe vették ennek az e ljárásnak  minden olyan tudományos könyvtárban való bevezeté
sét, ahol a kölcsönzés mennyiségi adatai e lé rik  az e lő re  m egállapított m utatószám ókat.

K atalóguskészités és tudományos tájékoztatás 
számítógép felhasználásával

Katalógusoknak számitógép segítségével történő előállításához az NDK-ban még 
csak kevés tudományos nagykönyvtár fogott hozzá. Ha figyelm en kívül hagyjuk a kötet
katalógusoknak az "E insatz des R 300 fü r die Inform ation und Dokumentation" elnevezé
sű típusterv felhasználásával történő előállítását, akkor az autom atizált katalóguskiadás 
tulajdonképpen a Német Nemzeti B ibliográfia e lőállításának  a  lipcsei Deutsche B ücherei
ben kidolgozott te rv é re  és a folyóiratok központi katalógusának a b e rlin i Deutsche Staats
bibliothek által számitógép felhasználásával történő k iad ásá ra  korlátozódik.

Figyelem re m éltó azonban ebben a vonatkozásban az autom atizált kölcsönzési nyil
vántartásnak az a tervezett továbbfejlesztése, m elynek so rán  egy dokumentumnyilván
ta rtá s i rendezett adatgyűjteménynek (file) számitógépen belü li felép ítése  van tervbe vé
ve. Ez az adatgyűjtemény kategóriák sze rin t rendezve nyilvántartaná a könyvtárban lé 
vő valamennyi dokumentumot. Az olvasókra vonatkozó adatoknak, a dokumentumnyil
vántartás adatainak és a kölcsönzési adatoknak gépi összekapcso lása  m inőségileg is  uj 
adatokat produkálhat a könyvtár használatára  és a könyvtári munka hatékonyságára vo
natkozóan.

Ezidő szerin t az inform ációvisszakereső rendszerek  szo lgálta tása it a  használók á l
talában a számitógép sokszorosíto tt lenyomatai form ájában kapják kézhez. Ilyen off-line 
üzemü szolgáltatás m egvalósításához elégséges a könyvtárban 2-3 adatrögzítő  készülék 
fe lá llítása . Az on-line üzem re való á tté rés  esetén  azonban, am i a  könyvtár szám ára  egy 
állandó, közvetlen használatának lehetőségét fe lté te lez i, ennél lényegesen több te rm i
nált (végberendezést) kell a könyvtárban elhelyezni, különösen akkor, ha ezeket a ké
szülékeket a könyvtár használói közvetlenül maguk is  kezelhetik .
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A valóban széleskörű gyarapítási munka szinte kínálkozik az autom atizálásra. En
nek a m egvalósítása azonban a főiskolai könyvtárakban helyszükséglet szempontjából 
nem jelent különösebb problém át. A szükséges adatok rögzítéséhez, a gyarapodás m ér
tékétől függően, elégséges két vagy több adatrögzítő készülék, illetve -  on-line üzem 
ben -  ugyanennyi végberendezés.

Gyarapítási munka számitógép segítségével

In tegrált (komplex) adatfeldolgozás

Ennek lényege a különböző célú és szempontú gépi feldolgozásokhoz szükséges 
minden adatnak csupán egy ízben történő felvétele, és az egyszer felvett adatoknak va
lamennyi elektronikus adatfeldolgozási te rv  céljára  való felhasználása. Igen nehéz do
log felbecsülni, hogy ez az e ljá rá s  uj könyvtárépületek tervezésénél milyen tényleges 
m egtakaritást je len thet. Az m indenesetre kétségtelen, hogy ha a könyvtár valamennyi 
dokumentumának cím adatai, gépi adatfeldolgozásra alkalm as formában m ár fel vannak 
véve, az előbbiekben em lített különböző szolgáltatások lényegileg újabb adatbegyüjtések 
-  s az ezzel já ró  helyigénybevétel, szem élyi és dologi kiadások -  nélkül megvalósíthatók.

A SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE

Állomány

Az autom atizált kölcsönzési nyilvántartás igen pontos és differenciált adatokat 
szolgáltat a könyvtár vezetőségének a könyvtár használatára vonatkozóan. Ezekből az 
adatokból megállapítható az is, hogy a könyvtár mennyi és milyen jellegű igényt nem 
tudott k ielégíteni. Mindebből igen pontos következtetéseket lehet levonni a használók 
szükségleteire vonatkozóan, s igy az állomány optimális k ia lak ítására  megbízható a la 
pok állnak rendelkezésre . Az egyes dokumentumok vagy különféle állom ányrészek hasz
nálatának gyakoriságát mutató adatok megkönnyítik a könyvtár szabadpolcos állományá
nak összeállításá t, ebből pedig következtetni lehet a szabadpolcos állomány, illetve a 
zárt rak tárak  helyszükségletére.

Az olvasóhelyek szám a

A főiskolai könyvtárakban ez elsőrenden a hallgatók számától függ. Az egyes 
munkafolyamatok autom atizálásából az olvasóhely szükségletre sem m iféle közvetlen 
következtetést nem  lehet levonni.

Személyzet

Szabályként lehet megállapítani, hogy a könyvtári munkafolyamatok autom atizálá
sával a  könyvtári személyzetben m egtakarítás egyáltalán nem, vagy csak igen kis m ér-
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tékben érhető e l. Ez a m egállapítás azonban, ilyen megfogalmazásban nem te ljes  m ér
tékben érvényes a katalogizálásra és az egyéb feldolgozó tevékenységekre, különösen 
a kumulációk szerkesztésére , m ert ezek a munkafolyamatok -  manuális munkavégzés 
esetén -  igen sok munkaerőt vesznek igénybe. Az itt felszabaduló munkahelyek azon
ban, melyeknek száma a könyvtár nagyságától és a teljesitm énytől függ, legnagyobb
rész t szükségesek lesznek a gépi feldolgozásra alkalm as cimadatok felvételéhez.

Az olvasószolgálati szem élyzet létszám a a kölcsönző állomáson csak k is m érték 
ben csökkenthető. Az ott dolgozó munkaerőket m indenesetre gyakran igénybe kell ven
ni, illetve fel kell váltani az autom atizált kölcsönzési nyilvántartáshoz szükséges adat
rögzítő gépek kezelése céljából.

A rak tá ri szem élyzet és a szabadpolcos állományt gondozó szem élyzet tekinteté
ben az automatizálás semmilyen változást nem je len t. De nem jelent szem élyzeti m eg
takarítást az elektronikus adatfeldolgozás bevezetése a gyarapítási munkában sem .

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAFOLYAMATOK HELYIGÉNYE

Az autom atizált kölcsönzési nyilvántartás

Ennek bevezetése nem okoz lényeges változást a helyszükségletben. A könyvkár
tyák helyét két-három  adatrögzítő készülék foglalja e l. A kiadandó és a visszarosolandó 
könyvek állványai m ellett ugyancsak biztosítani kell az adatrögzítő készülékek helyét.
Ez készülékenként 4-5 m^.

Nagy szabadpolcos kölcsönzési állománnyal rendelkező könyvtárak esetében a 
könyvkiadás elválasztható a nyilvántartó állom ástó l. Ilyenkor a nyilvántartó állom ást 
zsilipszerüen kell kialakítani, ami elhatárolja egymástól a befelé és a kifelé irányuló 
forgalm at. A bemenő oldalon lévő készülékek a könyv-visszaadás, határidő m eghosszab
bítás s tb ., akim enő oldalon lévők pedig a könyvkiadás, előrendelés stb . nyilvántartá
sát végzik.

On-line esetében a katalógus térben több végberendezést kell elhelyezni; ezeknek 
segítségével tájékozódhatik a könyvigénylő a kivánt könyv bentiétérő l, vagy a v issz a é r
kezés idejéről stb.

Az automatizált katalóguskészités

Az elektronikus adatfeldolgozás segítségével történő katalogizálásnál a cédula 
katalógust off-line üzemben a kötetkatalógus helyettesíti. Ez ugyan a cédulakatalógus 
helyének csak harmad vagy negyed részé t foglalja el, m ivel azonban a kötetkatalógust 
sok példányban kell felállítani, helym egtakaritás végül is  nem mutatkozik.

On-line üzemben a cimadatok a számítógépbe vannak betáplálva, a cédulakataló
gus helyén pédig végberendezéseket kell felállítani, az olvasók közvetlen használatára. 
E m lítésre méltó helym egtakaritás tehát ez esetben sem várható .
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Csak kevés főiskolai könyvtárnak lesz  módjában sajá t számitógépén autom atizált 
inform ációvisszakereső rendszer k iépítése, ami azután belekapcsolódik az országos 
központi inform áció szolgálatba. Off-line üzem esetében az autom atizált tájékoztatás, 
a tájékoztató rész leg  szokásos szem élyi és helyszükségletén felül, további építészeti 
következményekkel nem já r .  On-line üzem esetében azonban a tájékoztató könyvtárosok 
szám ára legalább két végberendezést kell beállítani, illetve a közvetlen használók r é 
szére  megfelelő számú adatkiiró (lekérdező) készülék elhelyezéséről kell gondoskodni.

Ügyvitel

A könyvkártyák e lőállítására , ami előfeltétele az autom atizált kölcsönzési nyilván
ta rtá s  sim a lebonyolításának, a gyarapítási részlegben legalább egy munkahelyet kell 
lé tesíten i, egy adatrögzítő készülékkel. E rre  mintegy 12-15 m2 hasznos terü lete t kell 
szám ítani.

Ha az in tegrált adatfeldolgozásnál bizonyos központi bibliográfiai szolgáltatások 
(pl. a Német Nem zeti B ibliográfia s tb .) gépi adatfeldolgozásra alkalm as címanyaga is 
igénybevehető, ez lényeges szem élyi és helym egtakaritást jelenthet. Ennek m értékére 
nézve azonban konkrét számadatok még nem állnak rendelkezésre; ez nyilvánvalóan az 
igénybevehető központi szolgáltatások m értékétől függ.

Mindenképpen ajánlatos a gyarapítási és a feldolgozási részleget egymás szom 
szédságában, vagy esetleg  egyetlenegy nagy büro-helyiségben elhelyezni.

Tudományos tájékoztatás

Vezetés és általános igazgatás

Meg kell állapítani, hogy az elektronikus adatfeldolgozás bevezetésétől a könyvtá
r i  igazgatás és adm inisztráció  személyi vagy helyszükségletében sem várható megta- 
k a ritá s . A hasznos területben esetleg mégis adódó helym egtakaritások oly csekélyek, 
hogy em lítésre  is  alig érdem esek.

Az elektronikus adatfeldolgozó részleg

Off-line üzemben nincs szükség külön elektronikus adatfeldolgozó rész leg  sze rv e
zésére; csupán egy felelős könyvtári dolgozót kell kijelölni, aki irány ítja  az elektronikus 
adatfeldolgozás felhasználásával történő könyvtári munkát és fenntartja az összekötte
tést a s z árait ógép -kö zp onttal.

On-line üzem  esetében azonban gondoskodni kell a könyvtár saját számítógépének 
megfelelő e lhelyezésérő l. Ehhez, az eddigi tapasztalatok szerin t, egy kb. 200-250 m2 
területű helyiség szükséges; itt tárolhatók a m ágnes-szalagok és egyéb adathordozók is . 
A klím aberendezés szám ára külön 60 m^ terü le t szükséges, ha a rró l egyébként még nem 
történ t gondoskodás.

A szám itógép működtetéséhez -  amibe a karbantartás nem értendő bele -  öt vagy 
hat, te ljes  munkaidőben (2000 óra) foglalkoztatott dolgozó szükséges. Ezek szám ára - 
munkahely és szociá lis  helyiségek -  még további 50-60 m - alapterületet kell tekintetbe 
venni.
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ÉPITÉS-HYGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK

L égkondicionálás

A számitógép helyiségében és minden olyan helyiségben, ahol periférikus egységek 
vannak elhelyezve, a következő klim a viszonyokat kell b iztosítani:

-  hőm érséklet: 24°C + 2 °C (maximálisan 2 órai id ő ta rtam ra  + 4°C e lté ré s  m eg
engedhető)

- relativ  nedvesség: 50-60 %
- a légmozgás sebessége: kevesebb, m int 0, 3 m /s
- a levegő portarta lm a: kevesebb, mint 0, 5 m g/m ^

Zaj-ártalom , rázkódás

A munkahelyeken a zaj szintnek még az adatrögzítő készülékek működése folytán 
sem  szabad a 85 dB -t meghaladnia. Azoknak a helyiségeknek a fa la it és m ennyezetét, 
ahol számitógép vagy annak p erifé riá i vannak elhelyezve, hangtompító burkolattal kell 
ellátni; a padló kialakítása is olyan legyen, hogy az tom pítsa a lépések zaját, és ne 
vigye át a födém re a készülékek rezg ése it. Az elektronikus adatfeldolgozó berendezést 
rázkódásm entes helyiségben kell fe lá llitan i.

V ilágítás

A számitógép és a periférikus egységek helyiségeibe a munkahelyekre irányíto tt á l
talános világítást kell tervezn i. Az általános m egvilágítás e rőssége  400 és 1000 Lux kö
zött legyen.

ÉPÍTÉSTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

A gépterm ek födémének teherb író  képessége -  hacsak a gyártó vállalat nem i r  elő 
más értéket -  legalább 500 km /m 2 legyen. A gépterem ben és az odavezető utakon az 
ajtókat úgy kell m éretezni és elrendezni, hogy a gépek akadálytalan szá llítá sa  lehetsé
ges legyen.

A számitógép helyiségében és lehetőleg az adatrögzitő  készülékek valam int a vég- 
berendezések felállitási helyein is kopásálló padló és falburkolatokról kell gondoskodni.
A gépterm ek padlózatának legyen annyi elektrom os vezetőképessége, amennyi az e lek tro 
mos feltöltődések levezetéséhez szükséges.

A gépterembe és az adathordozók tároló  helyiségébe un. vizes berendezéseket 
(vízvezeték, viz vagy gőz elvezető, lefolyó csövek s tb . ) nem  szabad beépíteni.

Gondoskodni kell a klim atizált gépterem nek m ás klim a viszonyú helyiségektől való 
elszigetelésérő l, légzsilipek fe lszere lésével.

A légcsatom ák és a kábel vezetékek elhelyezésére cé lszerű  a gépterem ben és adat
hordozók tároló helyiségeiben egy 300 mm vastagságú "kettős" padlózat beépítése. Az
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olvasószolgálati helyiségekben és a különböző munkahelyeken felállított végberendezések
hez vezető kábeleket a padló alatt, megfelelő átmérőjű csövekben lehet elvezetni.

Áram ellátás

Az áram ellátás m egtervezésénél külön vezetékekről kell gondoskodni az e lek tro 
nikus adatfeldolgozó berendezés, a kiim a berendezés, a világítás, a biztonsági berende
zések és a szükségvilágítás szám ára.

Tűzvédelmi berendezések

Ebben a tekintetben a szerzők általában utalnak az NDK-ban érvényes rendelkezé
sekre. Néhány követelményt azonban külön is megemlítenek.

Az elektronikus adatfeldolgozás helyiségeit tűzbiztos falakkal és födémekkel kell 
elhatárolni az egyéb rendeltetésű helyiségektől, és tűzbiztosán kell kialakítani az elektro
nikus adatfeldolgozás helyiségeinek bejárata it is . A födémet olyan tartószerkezetekre 
kell ráhelyezni, am i nem gyúlékony; a rögzitő elemeknek 600 °C hőt is ki kell bírniuk.
Ha a födémre "kettős" padlózat épül, ennek tám asztékai sem lehetnek gyúlékony anyag
ból. A kettős padlózat légkam rájába az elektrom os szerelések elhelyezhetők ugyan, de 
az ilyen padlózatot úgy kell megkonstruálni, hogy tűzveszély esetén könnyen lebontható 
legyen.

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK

A könyvtárhasználók szempontjából kétségtelenül nagy jelentősége lesz a jövőben 
az információk on-line rendszerű  feldolgozásának és a közvetlenül történő gépi v issza
keresés bevezetésének. A bibliográfiai és a töm ör tartalm i tájékoztatáson túlmenően 
igen nagy előnyt fog jelenteni a feldolgozott forrásanyag rendkívül széleskörű felhasz
nálásának lehetősége. Kiemelkedő jelentősége lehet ebben az összefüggésben az audio
vizuális eszközök felhasználásának, különösen, ha azok egy automatizált inform áció
visszakereső ren d sze rre l vannak összekapcsolva. Ezek a meggondolások és az olyan e l
képzelések, melyek szerin t egy főiskolai könyvtár feladata nemcsak az irodalom gyűj
tése és közvetítése, hanem az is, hogy mint a főiskola kulturális centrum a a használók
nak kedvező munkafeltételeket nyújtson, nyilvánvalóan szükségessé teszik a megfelelő 
helyiségek m egtervezését is .

Ha el akarjuk érn i azt a célt, hogy a könyvtárépület a legszélesebbkörü flexibilitás 
követelményeinek is  megfeleljen, m érlegelni kell a könyvtár minden részlegében a "ket
tős" padlózat alkalm azását, term észetesen a pinceraktárak kivételével. Különösen aján
latos ez akkor, ha a könyvtár használóinak tudományos munkájához kis-szám itógépek 
(mini-computerek) fe lá llítása  van tervbe véve, vagy ha az audio-vizuális technika meg
határozott form áinak alkalm azásával kell számolni.

A kettős padlózatok beépítésének helyszükséglete nem nagy. Kellő időben történő 
megtervezésük viszont nagy mértékben elősegítheti a főiskolai könyvtárak feladatainak 
maradéktalan te lje s íté sé t.
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