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A katalógus szerkesztõ csak addig pihen nyug-
ton (babérjain), amíg a mondott katalógus nem

jelenik meg.
Elméletileg.
Gyakorlatilag egyetlen perc pihenõt sem ad

neki a szerkesztés utáni látszólagos tûzszünet,
hiszen rengeteg aggály szítja, szíjja kebelét: mi-
lyen lett a kötet? Vajon kimaradt-e valamely na-
gyon fontos tétel? Pontosak a besorolt és rendbe
szedett adatok? Egyáltalán rend, áttekinthetõség
uralkodik-e a kötetben? Miféle szarvashiba bõg a
katalógus rengetegében, s ki lesz az az undok-sze-
rencsés vadász, aki ismertetõjében (a kötethez fûzött
kritikájában) kilövi majd mint értékes trófeát?

Az ám, lesz-e a könyvre, munkára egyáltalán
reflexió, visszatükrözés -hatás, felszisszenés, elis-
meré.<;, dicséret, ehnarasztalás? Miként vélekedik majd
a szakma, a szélesebb, a könyvtárhoz kötõdõ, ún.
értõ közönség, a jövendõ és célba vett serege/egye-
dei, bár egyetlen egy egyedecskéje?

Milyen visszhangot vált ki, hogyan fogadják,
kérik, megrendelik, benne lesz-e a hivatkozások
dzsungel ében, használják-e majdan más könyvtá-
rakban, gyûjteményekben modellként, forrás-
anyagként? Szidják tán és csepülik? Elrettentõ
példa gyanánt idézik a könyvtárosi egyetemek,
szaktanfolyamok hallgatói elõtt?

Minden lehetséges. Még az is, hogy valakinek
tetszik, elégedetten mázsálja, és jó forgatni, néz-
ni, õrizgetni a könyvtárak szabadpolcán.

Elhangzik (sõt már el is hangzott) kritikaként
fó1eg a sietõsebb és/vagy fiatal(abb)olvasók ré-
széró1, miért nem kerül ez CD-re, internetre, ho-
lott akkor a keresés könnyebb és egyszeruób,
kisebb helyen elfér, egyszerúoben kezelhetõ a
rengeteg értékes adat, járulék, index, hivatkozás,
kereszthivatkozás, utalás és sejtetés stb. Csupa
jogos és helytálló észrevétel, amelynek azonban
rögtön nyakát kellett volna szakasztania még az
elõszóban. A szerkesztõ kötelessége lett volna

elmondani, hogy a katalógus apapíralapú infor-
mációhordozókat tekintette az ideálisnak; olyan
társadalmi megrendelés bõl készült, melynek
struktúrája hagyományos stb. A vagy illett vón'
töredelmesen bevallani, hogy mielõtt a kötetet
egyáltalán CD-sítette volna, elszállt a számítógép
winchestere.

De elég már a lányos zavarból, szepegésból,
hiszen a szakma elõtt ismeretes, hogya marosvá-

sárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár anyaga végre
húszévi keresgélés és nekiiramodás, munka, fél-
retevés, törlés és betoldás, átírás és tüzetes adat-
összevetés, konfrontáció, könyvról könyvre lépe-
getés, katalógus okkal megtámogatott kutatás, fel-
fedezések és kiábrándulások után kilencszáznál
több oldalon, két kötetben megjelent Catalogus
Librorum Secimo Saeculo Impressorum Biblio-
thecae Teleki-Bolyai Novum Forum Siculorum
egyszeru cím alatt Marosvásárhelyen, még 200 l-
es impresszummal, 2002 legelején. Éppen a
könyvtáralapítás kétszázadik évfordulójának elõ-
estéjén.

Lezajlott közben az említett emlékezéssorozat,
megjelent az évfordulós ülésszak közleményei-
nek kötetbe gyûjtött változata, a Teleki Téka
Emlékkönyv, melyben a könyves belvilágunk leg-
ismertebbjei közül jó néhányan rangos tanul-
mánnyal szerepeltek. A hazai régikönyvesek kö-
zül csak Jakó Zsigmond neve hiányzott, s az azóta
sajnálatosan fiatalon elhunyt Tonk Sándor kitûnõ
bevezetõ tanulmánya jelölte ki az erdélyi értelmi-
ségtörténeti kutatások jövendõ irányait. Ezeknek
a munkálatoknak szerves tartozéka a történetileg
kialakult neves könyvtárak állományának feltárá-
sa, a hozzáférhetõ adatforrások közé történõ be-
sorolása, a kutatások többréteges közzététele, a
címleírások mellett a példányi sajátosságok kive-
títése is.

Mi sem egyszerúob, mint azt mondani: "nos,
hölgyeim és uraim, kár tovább az idõt elpancsol-
ni, tessék nekilátni a további munkákhoz, újabb
katalógus sal elõrukkolni belátható idõn belül".

És a láthatatlan könyöknek, mely oldalba bök,
sajnos igaza van. Nem lehet többé kifogás, mint az
eltelt húsz év alatt, hogy nincs papír, halovány,
rongyos az írógép szalagja, nincs, elfogyott, nem ad
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a raktár. Rengeteg szánútógép keliilt idó"közben,
vannak megfelelõ adatkezelõ programok is. Az sem
mondható, hogy nincs elõttünk használható minta.
Ember is akad, az alkotáshoz szükséges emberi és
pszichés, munkahelyi környezeti tényezóK is kedve-
zõ csillagállás alatt szervezõdtek körénk. .~

Szóval elkészült a XVI. századi, Vásárhelyen
õrzött nyomtatványok összeírása, tetszetõs külsõ-
vel megjelent a kötet két tomusban, volt propa-
ganda is: bemutató, ajándékozás, árusítás, küld-
tünk a jelentõsebb könyvtáraknak tiszteletpéldányt,
kaptunk vállonveregetõ dicséretet is -szóban, S
ígéretet, hogy írnak is róla a szaksajtóban, nem a
napilapok érdekesség oldalain. ..Ám egyelõre ott
tartunk, hogy még nincs a szakmai oldalról meg-
felelõ visszajelzés.

Visszhangtalanok lennénk? Miénk az isteni
tökéletesség virtusa? A vagy hallgatni kell tapin-
tatosan, mert az okkal-joggal elmarasztalható al-
kotókat, szerkesztó'ket megütné a guta?

Nem hiszem. Bizalommal töltött el az a tudat,
hogy más kötetekró1, hasonló vagy azonos témá-
jú katalQgusokról már megjelentettek szakvéle-
ményt a közelmúltban, sõt a késõbben napvilágot
látott Teleki Téka Emlékkönyvró1 is megszületett,
nyomtatásban olvasható a Magyar Könyvszemlé-
ben egy terjedelmes vélekedés.

Elõttünk a feladat, hogy ezentúl a téka (igazá-
ból a tékában található gyûjtemények) XVII. szá-
zadban megjelent nyomtatványait hasonló avagy
jobb és teljesebb kötetekben, katalógus ban szed-
jük betûsorba és tárjuk fel a kutatás számára.

A XVII. századi állomány legalább kétszerese
az egy századdal korábbi kiadványok összessé-
gének, vagyis mintegy hat-hétezer címró1 van szó
elõzetes becsléseink szerint. A három nagy törzs-
gyûjteményben jelentõs és jóval karakteresebb a
XVII. századi anyag. Jellegzetességeik onnan fa-
kadnak, hogy a történeti kialakulás körülményeit
és a kialakítók választásait, preferenciáit jobban
és érzékenyebben viselik magukon, mint a XVI.
századiak vagy az õsnyomtatványok. Ugyanis
gyûjteményeink gyökerei, forrásvidéke a XVII.
századba mélyen és hosszan belenyúlnak, illetve
az elsõ erdélyiek (magyarországiak), akik e köny-
veket megszerezték, megvásárolták, számításaink
szerint átlagosan tíz-tizenöt évvel a megjelenést
követõen már birtokában voltak a kiadványnak.
Ez azt jelenti, hogy a régebbi kiadványok mellett.
melyeket szintén megvásároltak, a XVII. századi-
kortárs könyveket még viszonylag frissiben, me-

legében olvashatták. Erról tanúskodnak a tulajdo-
nosok bejegyzései, a beszerzés, bekötés idõpont-
jának megjelölésével. Emellett ezek a könyvek
(tömegükben egy tulajdonos esetében) már vilá-
gosan tükrözik gazdájuk felekezeti hovatartozá-

sát, világnézeti tájékozottságát, olvasmányigényét,
ízlését, a modernségre való nyitottságát, azt, hogy
tudatosan törekedett-e a könyvtára kialakítására
vagy azt vásárolta, amit a véletlen elébe sodort.

Választ kapunk a könyvek beszerzésének for-
rásaira: peregrináció, kolostori kikölcsönzés (ad
usum típusú bejegyzések), könyvvásárlás hagya-
tékokból, vásárokon, iskolák tanulói csereberél-
nek egymás között, adják át évjáratról évjáratra a
könyvet, ajándékozás, hódolattétel, iskolai-fõisko-
lai jutalmazás, öröklés stb. Még a hazai könyvvá-
sárlási szokások is felbukkannak olykor, nem is
beszélve az ajándékozás alkalmairól. A XVII.
századi könyvek bejegyzéseit olvasgatva azt ta-
pasztaljuk, hogy a könyv Erdélyben is a nélkü-
lözhetetlen személyi könyvtár része volt egy

meghatározott értelmiségi-hivatalnok csoport (ré-
teg) számára. Használt, keresett darabok, ame-
lyek hasznát a bejegyzések gyakorisága vagy teljes
elmaradása, a címlapok teleírottsága, sérültsége
(olykor sajnos hiánya), vagyis az áIlaguk mutat.ja
mindennél ékesebben.

Könyveink -eleddig az egykori Református
Kollégium tanári nagykönyvtárának és az ún.
vegyes állomány könyveinek 65 százalékát dol-
goztuk fel (mintegy 3500-4000 tételt) -könnyeb-
ben azonosíthatók címlapjuk alapján. Ámbár a
század nagy politikai drámái (pl. az angol polgári
átalakulás, a harmincéves háború) rengeteg álne-
ves szerzõjû, feloldhatatlan névrövidítésû auktor-
ral és helységgel is megörvendeztetik a bibliográ-
fust. TÖbbel, mint a reformáció kora (mennyi-
ségileg), s feladatunk is nehezebb, mert míg a
XVI. század antikvái iránt töretlen volt az érdek-
lõdés az utóbbi háromszáz év alatt, addig a XVII.
század valahogy félárnyékban maradt. Az álta-
lunk látott katalógusok vagy el sem jutnak a XVII.
századig, vagy csak bizonyos számú nyomtatványt
tudnak felölelni.

Természetesen mennyiségileg óriásit ugrott a
könyvkiadás, fóleg a közép-európai vált sûrûvé,
áttekinthetetlenül szerteágazóvá. (Ezt nem követ-
te lényeges minõségi javulás, sõt, mintha a köny-
vek külcsíne visszaesett volna a tömegtermelés
hatására, a nyomdászat egyeduralkodása miatt.)
A kiadók óriási változatosságot teremtettek a pi-
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acon tematika és alak, kiadás és kommentár,
szerzõ és szerkesztõ tekintetében, és mindent meg-
jelentettek. Ezért aztán a nemzeti katalógusok
XVII. századi tételeit -ott, ahol a nyomdászat
prosperáló iparág, fontos alkatrésze a propagan-
dagépezetnek, a tudatalakításnak, a közvélemény
befolyásolásának -fölöttébb nehéz mindent ki-
merítõ exhaustive katalógusba szedni. Az RMNY,
mely lemond a külföldi nem magyar nyelvû
hungaricumok kiadásáról, 1655-nél áll, bizonyá-
ra a további kötetek is készülnek, ezért a foly ta-
tás hoz a jó öreg Szabó Károly nélkülözhetetlen
marad. Az RMK III. kötetéhez kapcsolódó ki-
egészítések öt füzete derék munka, tûzoltásnál
jóval több, ámbátor korántsem meríti ki a magya-
rok és hungarus alattvalók nem Magyarországon
megjelentetett 1701 elõtti irományainak sorát.

Jöcher örökbecsû szerzõ lexikona, a Gelehrten-
Lexikon négy kötete továbbra is nélkülözhetetlen
segédkönyvünk marad. Becsületesen felsorolja egy
szerzõ munkáit, már amennyit õ és munkatársai a
XVIII. század derekáig felderítettek, elegendõ fo-
gódzkoqót ad az életrajzi adatok tekintetében,
hogy elválaszthassuk az azonos nevû szerzõk
murlkáit egymástól.

Néha még segít a szerzõ nevének kialakításá-
ban, az egységes és legismertebb szerzõnév felle-
lésében, máskor azonban kétségek között hagy, s
úgy látszik, hogy a külföldi Uóval nagyobb adat-
bázissal kérkedõ/szerénykedõ) kollégák sem tud-
nak eligazodni: ahány könyvtár jegyzék, kataló-
gus, annyiféle szerzõnév. Van, aki a XVII. szá-
zad erõteljes nemzeti jellegére alapozva mind~n
ius-os családnevû szerzõt visszanémetesít, -fran-
ciásÍt, -lengyelesít (Sturmius -Stunn, Wishwmius
-Wiesheim stb.), mások viszont szentül õrzik azt
a nevet, amit a címlapon lelnek, holott tudják,
hogy a szerzõ -mondjuk -spanyolul írt inkább
és neve latinosított alakja nem is tõle, hanem
kül honi kiadói utókorától származik. E tekintet-
ben sajnos a szerzó'k felszaporodása miatt a kü-
lönben hihetetlenül jó Világirodaiini lexikon ti-
zenkilenc kötete sem csillapítja lázas keresésün-
ket. No igen, angol szerzó'k esetében, ha szeren-
csénk van, ott a Britannica, a franciákhoz a
Grande Larousse stb., de a nemzeti és akadémiai,
egyetemi könyvtárakban véges az információfor-
rás lexikoni alakja. Marad az internet, meg a fo-
lyamatban levõ, el-elakadó szerzõn év katalógu-
sok kiadásai, fasciculusai, amennyiben hozzá tu-
dunk férni.

A címleírás még komplikáltabb. Túl az"'egy-
szerûsített változaton, amikor abban a szerenc~e-':i
helyzetben vágyunk, hogy egy konvencionális
címmel is megfejthetjük az egyedi, eltérõ kiadói
címvariánst, ugyanannak vagy vélhetõen ugyan-
annak a címnek számtalan változata van forga-
lomban. A kiadó kénye-kedve szerint változtatja,
betold, elvesz a címbó1, más szavakkal. mondja el
ugyanazt, valamit látszólag indokolatlanul kiemel,
s ember legyen a talpán, aki ezekbó1 a variánsok-
ból kiokoskodja, melyik az eredeti (ha löcher
lexikona is csak tapogatózik), a legvalószínúob,
hogy aztán az egymást követõ kiadások a kataló-
gusban is lehetó1eg egy helyen, egymás után
sorakoztatva kerüljenek feltüntetésre. Gyakran
indokolatlanul jelenik meg a javított, bõvített, lé-
nyegesen átdolgozott kiadás megjelölés a
círnnegyedben. Inkább csak vevõcsalogató fogás
volt. Máskor a második vagy hatodik kiadás nem
az elsõ megjelenéstõl (az õsbemutatótól) számí-
tott editiót jelzi, hanem az egy kiadón belüli ki-
adások (variánsok) számát. Legbölcsebb, ha el-
tüntetjük katalógusunkban ezt a megjegyzést,
abban a reményben, hogy akad majd valaki, aki
ezek között megállapítja egyszer a távoli jövóoen
a valódi sorrendet.

A szerkesztõk, kiadók, fordítók, átdolgozók,
kommentárok, dedikálók, elõszóírók, tézist védõ
defensorok felfedése, közzététele a leírásban egyé-
níti a kiadást. Peltüntetésüket fontosnak tartjuk,
hiszen gyakran csak ezeknek a közremú'ködó'k-
nek a kivetítésévei tudjuk szétszálazni az olyan

egy idóoen, egy helyen megjelent "sikerkönyve-
ket" (például az örökzöld ókori szerzó'két, mint
Caesar, Ovidius, Titus, Livius, Xenophon), ame-
lyeket hajlamosak lennénk elsõ pillantásra ugyan-
azon könyv két példányának látni.

A XVII. században nem ritka az sem, hogy
bizonyos kiadók alkalmilag összeállnak, közösen
jelentetnek meg nagyobb és fontosabb mûveket,
melyeket aztán, aszerint, hogy az egyes kiadók hol
teszik pénzzé a kötetet, csak az egyik, a saját nevük
alatt publikáljanak, kiküszöbölve a társak megneve-
zését. Különösen a katolikus és protestáns kiadások
esetében figyelhetõ meg ez a kettõsség.

lavasIatunk a külön-külön leírás, jelezve akár
a megjegyzések rovatban a tételek közötti apró,
formális, mégis lényeges eltéréseket.

Az alkalmazott nyomdatechnika, a papír- mi-
nõsége, a kötés milyensége, ha semmilyen más
adat nem áll rendelkezésünkre, elég biztonsággal
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járunk feltöretlen szûzföldeken, gyakI'an reánk
fognak hivatkozni az utánunk következóK. Fo-
lyománya: egyúttal. mi leszünk számos makacs
tévedés õsforrása is. Nincsen két egyforma könyv
és két tökéletesen azonos eset, hogya szakma

egyik közhelyes igazságát idézzem.
Ne keseredjünk el. A régi könyvek pora, szép-

sége, vaskossága, kecsessége, tartalma, a bejegy-
zések annyi meglepetést hordoznak, hogy efféle
katalógus sal és a beló1e felmagzó irodalommal

(kommentárokkal, publikációkkal) nyugodtan
megalapozhatjuk és betölthet jük akár harminc
munkás esztendõ teljes terjedelmét, doktori kala-
pot szerezhetünk beló1e, a professzori méltóság
birtokába juthatunk. Ennek feltétele a kitartás és
a szorgalom, a találékonyság, a munkaszeretet és a
munkatempó helyes megválasztása, jó szemüveg és

fényforrás, gépesítés, tapasztalatgyûjtés, ügybuzga-
lom stb. Na és persze az, hogy elegendõ számú régi
könyv álljon rendelkezésünkre. A Teleki Könyvtár
ez utóbbit igazán nem nélkülözi.

Sebestyén Mihály

A Magyar Elektronikus
Könyvtár szolgáltatásai
látássérült felhasználók

számára és az XML-
formátmll szerepe

igazít el a nyomtatás századát illetõen. Egyszerû
logikával is kiszûrhetjük, a szerzõ életrajzi adatait
figyelembe véve, ha a kötet még a XVI. század
végén vagy csak az általunk vizsgált század ele-
jén látott napvilágot legkorábban. Ugyanez vo-
natkozik az "idõtlen" szerzó"kre is, a köz~.emú'kö-
dák életrajzának, az elõszó keltének, a nyomtatá-
si engedély dátumának ismeretében is meghatá-
rozhatjuk a kiadás hozzávetóleges idejét. Segíthet
a kötéstáblákra sajtolt supra-libros évszáma, a non
post quam idó'batár felállításával.

KataJógusunk, figyelembe véve a XVI. száza-
di antikvák katalógusának tapasztalatait és tartal-
mi felépítését, tartalmazni fogja az elérhetõ köny-
vészeti referenciák mellett a tulajdonosok felsoro-
lását, a kibetûzhetõ possessorokat. Akár sorrend..
be is állíthatjuk éKet, ha a nevek mellett és az
adatsorokban évszám is található, vagy tudjuk, az
(erdélyi) tulajdonos nagyjából mikor volt élete vi-

rágában. A csonka, hiányos, apokrif, pszeudonim
kiadások idó'böz kötésében ez szintén segíthet.
(Ugyanolyan non ante quam hatállyal, mint az ex
libris, a s(upra-libros stb. esetében.)

Amint ez már lenni szokott, a tételek teljes
feltárása után kiugranak az azonos példányok,
amelyeket csupán egyszer, egy helyen írunk le, s
a megjegyzések rovatban tüntetjük fel a példá-
nyok egyediségét. A Teleki Téka gyûjteményében
sok a másod- és harmadpéldány ugyanazon mû-
vekból, ami egyben jelzi azt is, hogy melyek voltak
a legkeresettebb könyvek egy adott korszakban, vagy
hosszú távú tendenciákra utal az ízlésben, oktatás-

ban, egyházi életben, értelmiségi képzésben.
Ugyancsak a duplumok felfedezésével sikerül

sokszor a címlap nélküli, csonka és rongált pél-
dányokat is azonosítani, azaz rájönni arra, hogy
egészen más vagy ugyanazon könyvvel van-e dol-
gunk, habár egyiknek a papírja idó'közben meg-
sárgult, elrongyolódott, barbárul körbevágták az
újrakötések során, tintával ki- és behúzogattak
passzusokat az egymással feleselõ régi nebulók,
papok, vitatkozó elmék. Mindig a legépebb pél-
dányt tekintjük a leírás alapjának, ahogy ez ter-
mészetes, s a csonkák között is rangsorolunk.

Egy-egy XVII. századi katalógus elkészültét
számos felfedezés közzététele kíséri, s legalább
ugyanannyi kérdõjel. A tételek meghatározása lát-
szólag bizonyosabb, mint az õsnyomtatványoké
vagy a kéziratoké, de a módszert minden esetben
magunknak kell megkeresnünk, felfedeznünk. '"

mert hiányoznak a nagy katalógusok, gyakran

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) -át-

gondolva látássérült olvasóinak helyzetét -új,
összetett felületén kívül egyszerú'bb belépési ol-
dalt, letöltésre pedig egyszerû text-formátumot
kínál, valamint on-line felolvasási lehetõséget az

erre alkalmas dokumentumokra.
Az on-line felolvasás és a text-formátum kiin-

dulópontja egyaránt az XML-formátum. Tekint-

ve, hogy ezek kialakítása nagy munka, igyekez-
tünk minél szabványosabb formában, a Text

Encoding lnitiative (TEl) alapján elkészíteni, hogy
késõbb már gépi konverzióval kinyerhetõ legyen
az e-book vagy kielégíthetõ legyen más, idó'köz-

ben felmerülõ igény.

.I~lõzmények

A hálózati technológíák fejlõdése a vak és
csökkentlátó felhasználók számára kedvezõtlen
irányba fordult a grafikus felületek térhódításá-

-
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formázónyelvek oldják meg, így a tartalom és a
forma tökéletesen elválik egymástól.

A sokoldalú késó'bbi felhasználás egységes,
lehetóleg nemzetközi szabványon alapuló szerke-
zeti meghatározottságot igényel. Erre a célra a
TEl (Text Encoding lnitiative, http://www.tei-
c.org) ajánlásai alapján készíttetett a MEK min-
den dokumentumtípusra kiterjedõ DTD-t (docu-
mentum type definition), amely a késóobiekben
az OSZK egyéb digitalizálási projektjei ben is
felhasználható lesz, ezért el helyeztük a MEK
szerverén. A DTD szabja meg a logikai jelölõk
nevét és struktúráját, ez az egységesítés kulcsa.

A DTD-t az Empolis Magyarország készítet-
te, az IHM-ITEM pályázat keretében.

A vakok és gyengénlátók
internethasználata

A látássérültek többsége beszélõ rendszerrel
használja az internetet (kivételesen Braille-kijel-
zõvel) Általában karakteres böngészó'ket használ-
nak DOS és Linux alapon, fó'ként a Kaliforniai

Egyetemen kifejlesztett Lynx programot, melyet
több platforrnra is adaptáltak.

Window st is használnak ma már, de DOS vagy
Linux alól könnyebb dolgozni. A "laws for
Windows"-zal az angol nyelvû honlapokat lehet
olvastatni, és ehhez hozzákapcsolható a ma már
szabadon terjeszthetõ, magyar nyelvû Multivox
felolvasó. A windowsos használat jóval költsége-
sebb programokat igényel, azonban bizonyos tÍ-
pusú ,látásproblémáknál elõnyös, és mindenkép-
pen több információval szolgál. Tehát a vakok
számára is olvasható weboldal karakteres és gra-
fikus böngészõvel egyaránt értelmes.

Egy rövidített lista arról, milyen legyen az
ideális webhely a WAl (Web Access Initiative)
szerint:

1. Az input és output eszközök minél széle-
sebb skáláját támogassa. Például egér helyett bil-
lentyûzet, hang használata, outputként karakteres
böngészõ, esetleg Braille-író.

2. Ha olyan tartalom van a lapon, aminek
megjelenítéséhez fejlettebb eszközök kellenek,
alternatív információ elhelyezése ajánlott, pl. kép
helyett szöveges leírás.

3. Biztosítsa, hogy ki lehessen kapcsolni a
képek, hangfájlok automatikus letöltõdését, ami
megakadályozná, hogy az alapinformációhoz

val. Az eredetileg karakteres programokra ki-
dolgozott felolvasó programok (text to speech)
segítségével a bonyolult képeket tartalmazó
oJdalakon már nem lehet eligazodni. Az egér
mint. fõ navigálási eszköz a vakok számára al...
kalmö tI é'J.n " f\ fejlõdé.s irányát követve a MEK
is áttért. összetettt,-bb szolgáltatást nyújtó újabb
tf,chnológiákra, a látássérült olvasók nagy szá-
mára való tekintettel azonban egyidejûleg va-
kos használatra optimalizált belépési pontot is
kíván nyújtani. Ezt a célt szolgálja a http://
vmek.oszk.hu internetcímen nyíló oldal, az on-
line felolvasás lehetõsége, valamint a text-
formátumban is feltöltött szövegek. Az így ki-
alakított oldal egyben a gyengébb kapcsolattal
rendelkezõ olvasók számára is elõnyös, a gra-
fikus elemek kis száma miatt.

A tervezés során derült ki, hogya fejlesztésbe
ma már nem érdemes belefogni az XML techno-
lógia alkalmazása nélkül. A logikai jelöló'kkel
ellátott szövegbõl ugyanis a letöltés re és felolva-
sásra szánt szövegek éppúgyelõállíthatók kon-
v'erzióv;Jl. mint a látók számára is alkalInas HTML
oldaJ.:;J.k., pdf-fájlok, valamint a jövõben várható
(eser.le.~ váratlan) igényeknek is eleget lehet tenní
(mint pl. az e-book).

Az XML (eXtensible Markup Language) 1998
óta W3C ajánlás. Az XML az ISO szabvány
SGML (Standard Generalized Markup Language)
leszúKítése. Az SGML-ben formális nyelvtan
hozható létre egy-egy speciális nyelv leírására.
Ha,,;;ználata, definíciója azonban igen bonyolult,
ezért csak a nagy szervezetek tudják kihasználni
az elõnyeit. Óriási figyelmet kapott ez a techno-
lógia amikor a World Wide Web elterjedt, mert a
HTML nyelv az SGML egyik alkalmazása.

A HTML korlátainak felismerése tette szüksé-
gessé az XML kidolgozását, amely az SGML-
hez hasonlóan nyelvek leírására alkalmas, de
megszabadították az SGML legkörülményesebb,
nehezen feldolgozható elemeitõl. Az XML alkal-
mas strukturált dokumentumok vagy más adatok
leírására, validitási (érvényességi) kritériumok el-
lenõrzésére. Szabványos, cég- és platform-
független leíró nyelv, mely az információ tartalmi
struktúrájára koncentrál. Ez teszi oly népszerûvé
mind a tartalon1kezelésben, mind kommunikációs
adatforrnátulnként.

Az XML fontos tulajdonsága, hogy az infor-
máció megjelenítésérõl nem rendelkezik. Ezt a
hozzá kapcsolódó szabványos XML szintaxisú
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Az elkészült webhely sa,játosságaihozzáférjenek azok, akik egyszerú'bb böngészõ-
vel rendelkeznek.

4. A szolgáltatás formája a felhasználó által
variálható legyen. Például a színt, betûméretet,
szintetizált beszéd ese-tén a sebességet, hangma-
gasságot állítani lehessen az eredeti be.állítások
felülbfrálásávaJ,

5, Általában a felhasználói felület. viselkedése.
minél inkább állítható legyen a felhasználói olda-
lon.

Az oldalak a következõ fõ tulajdonságokkal
rendelkeznek (lásd az ábrát):

1. A képeket minimalizáltuk.
2. A szövegméret változtatható.
3. Az információ egymás alatti sorokban jele-

nik meg, még ott is, ahol látszólag táblázat van.
4. Feltördeltük az oldalt kisebb HTML-lapok-

ra, ami kiváltja az ûrlapos keresés egy részét.
5. Bizonyos részleteket a könnyebb áttekint-

hetõség végett kihagytunk.
6. Használtuk az ún. accesskey jelenséget, az

alt+betûvel meghatározott helyre ugrást.
7. Minden listát átszerkesztettünk úgy, hogya

lényeges információ legyen elöl, tekintve, hogya
sor felolvasását abba lehet hagyatni, de csak a sor

elején lehet kezdeni.
Ahol lehetett, letöltésre szánt text-formátumot

is készítettünk, mivel a mostani felol,'asó rend-
szerekkel ez a legkönnyebben hozzáférhetõ. Egy-
szerûsége ellenére ez a szöveg is strukturált,
mégpedig a vakok igényei szerint. A sorok 75
karakteres re tördeltek, a bekezdés ek között sor-
emelés van, hogy különbözzenek az egyszerû
sorvégektõl, a fejezetek vagy egyéb dokumen-

--~

6. Legyenek olyan felületek benne, melyek-
hez kapcsolhatók a kisegítõ programok, tudjon
ezekkel együttmú'ködni, pl. beszédszintetizátor

7. Kövesse a kezelõ felületekr61 kialakult. kon-

venciókat, pl. a menük, billentyûkombinációk
tekintetében, megkönnyítve így a kezelést.

9. Kínáljon a tartalomhoz többféle módon is
hozzáférést, pl. böngészés sei, kereséssel, többféle
struktúra szerinti elhelyezéssei.

10. Adjon visszajelzést, hol áll éppen a fel-

használó navigálás közb,en.
11. Legyen a felületrõl leírás és súgó.
A vakok és csökkentlátók szánlára használha.,

tó oldalak ajánlott tulajdonságairól a részletes le-
írást éppen fordítja a MEK osztály, és a magyar
változat hamarosan bekerül a MEK-be.
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mûvet, és gyûjtemény esetén a kötetben szereplõ
összes mûvet is. Egy kötet tartalmazhat azonos
mûfajú mûveket (pl. novelláskötet), és különbözõ
mûfajúakat is (pl. antológia). Egy múoen elõfor-
dulhatnak különbözõ mûfajokhoz tartozó sz,öveg-
részek (pl. egy regényben versidézetek).

tumrészek között határolókat helyeztünk el, ne-
vezetesen a fejezetcím és egyben a fejezet elején
"'**-t, a fejezetcím végét pedig +++ jelzi.

On-line felolvasást integráltunk bele, amely
felismeri és kezeli a szö,'eg logikai egységeit, fó1eg
ott, ahol XML-foffi1átumból indulhat ki. Az így
feldolgozott szövegben navigáIni lehet, ami majd-
nem olyan, mintha lapozgatnánk egy könyvben.

Az igények igen különbözõek a segédprogra-
mok sokfélesége és az olvasók különbözõ fizikai
problémái miatt. Ezért a végleges kialakítást a vak,
illetve gyengénlátó felhasználókkal történõ folyama-
tos egyeztetés keretében, levelezó1istán tárgyaltuk.

A szemantikus elemek

meghatározása

Az XMI.J alkalmazásának cél,jaj
a M.I~K-ben

A MEK-ben a következõ célok, igények fo-

galmazódtak meg:
1. A teljes szöveg keresésénél strukturáltabb

keresés lehetõvé tétele a mûvekben (pl. címben,
szövegtestben); ehhez a strukturált XML doku-
mentum segít hozzá.

2. Azonos struktúrájú XML dokumentumok
létrehozása, ahol az egyes tartalmi elemek értel-
mezése és jelölése egységes; ezt a Dll biztosítja.

3. Internetes publikáció különbözõ formátu-
mokban. E-book publikáció. A publikáláshoz
RFT -, HTML-, PDF-, LIT-, TXT-formátum;
XSL/XSL T stíluslapok segítségével.

4. Profivox felolvasó rendszer számára text
vagy XML- formátum biztosítása; ezt szintén a
strukturált XML dokumentum teszi lehetõvé.

Az XML szerkezetét meghatározó DrfD

A DTD-t szépirodalmi mûvek és különbözõ
témájú folyóiratok digitalizálásra fejlesztettük. A
DTD céljaként a próza, vers és dráma típusú
mûvek szerkezetének leírását és a MEK által
meghatározott tartalmak megjelölésére alkalmas
elemek meghatározását tûztük ki.

A dokumentum szerkezeti felépítését és a jelö-
lõ elemek használatát a "Guidelinesfor Electronic
Text Encoding and Interchange" szerint határoz-
zuk meg.

A DTD testreszabásának eló'készítéseként ki-
választottuk azokat a szemantikus elemeket, ame-
lyeket az XML dokumentumban meg kell külön-
böztetni. Mind a négy típust (próza, vers, dráma,
folyóirat) meg vizsgáltuk. A szemantikus eleme-
ket két nagy csoportra, szerkezeti elemekre és
tartalmi elemekre bontjuk. A szerkezeti elemek
határozzák meg a digitalizált mûvek szerkezetét,
a tartalmi elemek pedig a mû meghatározott ré-
szeit jelölik. A DTD kialakításakor minden sze-
mantikus elemet egy TEl által definiált elemnek
feleltettünk meg. Ezekból az elemekbõl épül fel a
MEK DTD-je; 52 szemantikus elem és 78 TEl
elem került be a DTD-be.

V égül öt részból álló, TEl alapú DTD ké-
szült. Mind a négy fõ dokumentumtípushoz egy-
egy önállóan használható DTD rendelhetõ, és
létezik egy "mixed" típusú is, amelyben minden
elem szerepel. A kevert típusú DTD-t lehet a kü-
lönbözõ dokumentumtípusokat tartalmazó mûvek,
pl. antológiák digitalizálásához használni.

Példa egy vers XML feldolgozására és HTML

megjelenésére:
<?xml version="I.O" encoding="ISO-8859-2"?>
<!DOcrYPE 1EI.2 SYSTEM "C:'dtd'Otd\verse\1EI-MEK -verse.Dll'>

<?xml-stylesheet type="textlxsl" href="C:\mek\xsl\vers2_html.xslt"?>
<TEI.2 id="MEK-00455">

<text type="poem">

<body>
<div>

<head>
<title>WORDSWORTH. William <ltitle>

<lhead>
<div>

<head>
<title>A SZIVÁRVÁNY <ltitle>

<lhead>

<lg type="verse">

A dokumentumegység fogalma

Szépirodalmi mûveknél a legnagyobb egység
a digitalizálás alapjául szolgáló kiadvány, a kötet.
Így egy egységnek tekintjük a kötetben található

<1> Ha fenn a szivárvány ragyog,</!>
<1> megdobban a szivem:</!>
<I>így volt, hogy kezdtem éltemet,</!>
<I>így van most, hogy év évre megy,</!>
<I>így legyen mindig, s meghalok</!>
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<1> inkább, ha nem!<ll>
<bA férfi apja a gyerek;<iI>
<l>hadd fûzze hát napjaimat<il>
<I>egymáshoz a tennészet-áhitat.<iI>
<closer>KÁLNOKY LÁSZLÓ <fcloser>

<flg>
<fdiv><fbody> ..

<ftext>
<!rEI.2>

1I,~WQBIH~ VJ:lli1i!m
~ SZIVÁRVÁ,'.JV

WORDSWORTH. William

A SZIVÁRVÁNY

Ha fenn a szivárvány ragyog,
megdobban a szivem:

így volt, hogy kezdtem éltemet,
így van most, hogy év évre megy,
így legyen mindig, s meghalok

inkább, ha nem!
A férfi apja a gyerek;
hadd fûzze hát napjaimat
egymáshoz a természet-áhitat.

KÁLNOKY LÁSZ'LÓ

Az XML feldolgozás célja tehát az, hogya tá-
rolás XML-fonnátumban történjen, így a tartalom
újra felhasználható sokféle, elõre nem látható célra.

Tapolcai Ágnes
Országos Széchényi Könyvtár

Magyar Elektronikus Könyvtár osztály
Kojnok Krisztina

Empolis Magyarország Kft.

E-termékek, e-források
bemutatói: ITS, ProQuest,

Bowker

.Info Technology Supply Ltd. (ITS)

Ebben az undok novemberi szürkületben a könyv-
tárosok egyetlen vigasza, hogy -ha bírják és
tehetik -bemutatóról bemutatóra járnak, hiszen a

nagyvárosokat megszálló adatbázis-tulajdonosok
egymást felülmúlva kínálják számukra jobbnál
jobb portékáikat. A demók és prezentációk baj-
noka az Info Technology Supply Ltd.: a kizáró-
lag minõségi elektronikai termékeket gyártó cég
saját produktumainak terjesztésén kívül más vál-
lalatok ugyancsak élenjáró alkalmazásainak kép-
viseletét, forgalmazását is végzi. November fo-

lyamán gyors egymásutánban három, az ITS által
kezdeményezett bemutató helyszíne volt az MT A

Könyvtára. (A szervezés Kmety Andrea érdeme.)
Az ITS-ról tudni lehet, hogy 1 988-ban történt

megalapítása óta jelen van a magyar könyvtári
piacon, nem utolsósorban az ISI-t is képviselték!
képviselik itthon. A cég munkatársait -az emlí-
tett kiváló minõségû termékei miatt is -a hazai
könyvtárak mindig tárt karokkal fogadják. Széles
körben ismert szoftverjük az 1 995 óta forgalma-
zott Citrix Metaframe, amely a vékony-kliens
(thin-client) technológiában úttörõ szerepet játszott,
valamint az IRIS, amely a CD-k és DVD-k háló-
zati használatát központilag vezérlõ alkalmazás.
A cég magyarországi képviseletét korábban dr.

Geges József látta el, néhány hónapja pedig régi
kollégánk, Szántó Péter, a TMT fõszerkesztõje

lett az ITS hazai képviselõje.
A bemutatók sorát az ITS egyik vezetõ mun-

katársa, Zoran Dimitrijevire kezdte, õ "énekelt"
az Info Technology Supply Ltd. legújabb sláge-
reiról. Élre kívánkozik a Deep Freeze nevû szoft-
ver-fejlesztés, amire Burmeister Erzsébet, a Mis-

kolci Egyetem Könyvtára informatikai vezetõje
már 2003 szeptemberében felhívta a figyelmet a

Katalist könyvtárosi levelezólistán:

http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/
W A.EXE? A2--indO309&L=katalist&O=A&P=6158

Az alkalmazás lényege, hogy -drága hard-
verberendezés nélkül -szoftveresen védelmet
nyújt a hálózati gépekre mindenhol leselkedõ
veszélyekkel szemben, és frusztrálja a notórius
buherálókat: a jegesmacikkal reklámozott Deep
Freeze hûvösre teszi a windowsos hálózati gépék

kockázati tényezõit. Egy csapásra habkönnyûvé
varázsolja a webmester dolgát, legyen szó akár
több ezer, számos campuson szétszórt munkaál-

lomásról, akár kisebb helyi LAN-ról. Hekkerek,
krekkerek és klikkerek, bánnely krakéler beavat-

kozását, általuk installált játékot, képernyõvédõt,
mp3-adatbázist, fájlcserélõ programot, vírust a

helyszínre sietõ rendszergazda egy újraindítási
paranccsal semmissé tehet.

Sõt, tulajdonképpen nem is kell fizikai valójá-
ban megjelennie, távoli módon, hangtalanul is vé-
gezheti a "reboot"-ot, távtisztítást vállalhat -ez a
"Silent Hands Off Installation ". Semmiféle kon-

figurálásra nincs szükség, se particionálásra meg
hasonlókra, a Deep Freeze mú'ködése a használó
elõtt teljesen rejtve marad. Az esetlegesen elmen-
tendõ állományokat az adminisztrátor által rezer-
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használati statisztika integrált módon nyerhetõ ki
belõle. A saját képre alakított MyOnelogban be-
állíthatjuk keresési profiljainkat, afféle hordozha-
tó kedvencek-csomagot állíthatunk össze. A
Onelog portálkezelõ szoftverré fejlesztett változa-
ta az OP lK (Onelog Porta 1 Integration Kit).

Az ITS-cég terméke még a ZyIMAGE. Ez a
digitális feldolgozásra és archi válásra szolgáló
rendszer a Direct Image Retrieval nevû új tech-
nológiát alkalmazza, amelynek révén strukturált,
teljes szövegû keresést végezhetünk a digitalizált
anyag teljes keresztmetszetén. A már szinte ol-
vashatatlan régi, elfakult szövegekbó1, töredezett
újságoldalakból varázslatos módon (a Kofax Virtual
ReScan szoftver segítségével) friss, ropogós szö-
vegtükör készül, és a ZyIMAGE webszerverén
minden anyag könnyedén elérhetõ.

ProQuest

vált "olvadási" területre tudjuk egyszerûen áthe-
lyezni. Három verziója van: a Standard, a
Professional és az Enterprise. A Standard verziót
letölthetjük hatvan napos ingyenes kipróbálásra a

cég honlapjáról:
http://www.itsltduk.com

Ez a termék az Egyesült Királyságban tarolt, a
People 's Network tudtommal a tejjes pJatformra
megvásárolta, s megkezdte diadalútját a tenge-
rentúlon is. Hogy mennyire "tuti" a termék, látható
abból, hogy az USA-beli tel.jesztésre csak ezzel az
egy szoftverrel foglalkozó céget alapítottak:

http://deepfreezeusa.com
Véleményem szerint a Sulinet és egyéb

publikus hálózatok védelmére optimális és rend-
kívül olcsó megoldás a Deep Freeze. Bizonyára
minisztériumok és országos hatáskörû szervek
meglátják ebben a termékben a radikális takaré-
kosság eszközét, túl azon a felmérhetetlen társa-
dalmi hasznon, amelyet a hálózatok biztonsága,
üzemelés ének stabilitása országosan jelent.

A Uniprint szintén nem "kispályás" program,
a nyomtatás központi menedzselésére szolgál.
Nincs többé át nem .vett print-out, olvasók által
elfelejtett és kifizetetlen nyomtatott anyag. A
publikus munkaállomáson például, amikor az ol-
vasó ráklikkel a print-gombra, rögtön kis felbuk-
kanó ablak figyelmeztet a nyomtatás várható
költségére. A hálózat bármely nyilvános gépéró1
beérkezett nyomtatási kérések a print-szerveren
át a várakozási sorba ("printer pooling") kerül-
nek: amint az olvasó kifizeti a nyomtatás árát, az
engedélyezõ ún. print release station zöld utat
ad, megindul a nyomtatás.

A One log nevû új szoftver a szétszórt, külön-
féle jelszavas és egyéb védelemmel ellátott elekt-
ronikus források használatát teszi pofonegyszeru-
vé mind az olvasó, mind a rendszerfelligyeJõ
számára. Különösen közmûvelõdési könyvtári
fiókhálózat számára ideális -a People's Network
megvásárolta, de az akadémiai szféra is növekvõ
mértékben alkalmazza a Onelogot. A nehézkes

belépési eljárás (authorization/authentication)
megszûnik, az olvasó elõtt teljesen láthatatlanul
elõre be van állítva a jelszó, egyetlen ponton kell
csak belépnie a rendszerbe -ezt hívják új kifeje-
zéssel így: single sign-on, azaz: 880 -, és onnan-
tól elveszti jelentõségét még az is, hogya vissza-
keresett információ milyen forrásból (helyi, CD-
ROM, web) ered. Nem lényegtelen erõssége
ennek a szoftvernek még az, hogy a részletes~

Az ITS látja el Magyarországon a Pro Quest
Information and Learning (2001-ig: Bell and
Howell) képviseletét is.

http://www.proquest.com
Az ITS-nél tetemesen nagyobb, igazán

multiméretû vállalat bemutatójára 2003. novem-
ber 20-án kerûlt sor. Charlotte Langhurst a könyv-
tárak által elõszeretettel használt Periodicals
Contents Index (PCI) használati tréningjére he-
lyezte a hangsúlyt, de szólt röviden a ProQuest
egyéb erõsségeiról is. A PCI honlapja:

http://pci.chadwyck.co.uk
Ms Langhurst egy évvel ezelõtt már járt Ma-

gyarországon, ugyancsak az Akadémiai Könyv-
tárban tartott elõadást -épp a könyvtári konzor-
cium tagjai számára. Errõl számoltam be a
Kataliston 2002. szeptember 30-án:

http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/WA.
EXE? A2=ind0209&L=katalist&P=R20524&I=- 3

A konzorcium részéról azután a teszt-perió-
dust követõen megtörtént a szerzõdéskötés. Érde-
mes mai szemmel visszatekinteni, illetve frissíteni
az akkori adatokat. A PCI a humán tudományok
és társadalomtudományok területén a legjelentõ-
sebb folyóirat-adatbázis, amelyet a Patrologia
Latinával, az Acta Sanctorummal és még egy sor
kitûnõ adatbázissal együtt a ProQuest egyik al-
vállalata, az angol Chadwyck-Healey jegyez. 4250
folyóirat 13 millió cikkének részletes adatait tar-
talmazza, számos magyar folyóirat is szerepel a
kataszterben. Széles körû indexálás és keresési



lehetõség jellemzi, a periodikumok megjelenési
tartománya 1770-tól egészen 1995-ig terjed. A
bibliográfiai adatoktól, tartalomjegyzék-rekordok-
tól közvetlen linkeléssel a JSTOR archívumában
meglévõ teljes szövegû cikkekhez lehet átlépni
kilencven kiemelten fontos folyóirat esetében, s a
folyóiratok száma egyre bõvül. A konzorciális
elõfizetésnek köszönhetõen zökkenõmentes orszá-
gos elérés van a PCI-re, ám annak teljes szövegû
változatára nem -nem lenne haszontalan a
konzorciális beszerzés a JSTOR és a PCI Full-
Text esetében sem.

A bemutatón szó esett a Literature Online-ról
(közkeletû nevén: LION), amely az angolszász
irodalom kincsesbányája:

http://lion.chadwyck.co.uk
Százhúsz kulcsfolyóirat egész állománya tel-'

jes szövegû módon kereshetõ, 330 ezer mû, átfo-
gó primér irodalom és gazdag biográfiai, kritikai
és egyéb anyagok mellett linkek vezetnek a
JSTOR-hoz, valamint az Early English Boook
Online (EEBO) gigászi vállalkozás rekordjaihoz
is. (Kö1:bevetõleg itt annyit, hogy az EEBO szin-
tén a ProQuest égisze alatt fut: a Caxton által a
flandriai Bruges-ben 1473-ban nyomtatott elsõ
angol könyvtõl, a The Recuyell of the Historyes
of Troy-tól 1700-ig 125 ezer könyv mikI'ofilm-
rögzítését tartalmazza -az 1938-ban kezdett fil-
mezés még tart...

Pollard és Redgrave Short-Title Catalogue-ja
(1475-1640) (STC 1), Wing Short-Title Cata-
logue-ja (1641-1700) (STC II), valamint a pol-
gárháborús idó'k híres nyomdásza, Thomason 22
ezer tételt tartalmazó Tractsja (1640-1661) alap-
ján egy több évtizedes projekt keretében válik a
mikroformátumból konvertálva on-line elérhetõvé a
jelzett korszak angol nyomtatási korpusza kép, va-
lamint markup-oldalak formájában egyaránt.)

http://wwwlib.umi.com/eebo
A bemutatón elhangzott, hogya LION-t a

konzorcium az idén már nem fizeti elõ, és csupán
az MT A Könyvtárában és Pécsett érhetõ el to-
vábbra is. Ez finoman szólva téves döntés, ballé-
pés, hiszen ennek az adatbázisnak a hiánya a
nagyobb egyetemeken rossz viccé fokozza le a
humán tudományok oktatását-kutatását...

A ProQuest leányvállalata a Michigan állam-
beli Ann Arborban székelõ University Microfilms
Inc. (UMI) is, amely a világ legnagyobb disszer-
tációs adatbázisának, a Dissertation Abstractsnak
a gondozója:

http://wwwlib.umi.com
Az UMI vállalat története kész regény: 1938-

ban, a háború fenyegetése árnyékában, a kultúra-
mentõ koraközépkori ír szerzetesek afféle kései
utódaként a cégalapító, egy Eugene B. Power
nevû amerikai mérnök és fotózási szakember a
British Museum legrégibb angol nyomtatványait
kezdte mikrofilmre másolni. Ebbó1 bontakozott
ki az említett Early English Book gyûjtemény.
Számunkra fontos lehet Power portréjához, hogy
részt vett az American Society for Information
Science and Technology (ASIST) elõdjének, az
American Documentation Institute-nak (ADI)
1937-es megalapításában is:
http://www .asi s. org/Features/Pioneers/power. htm

A II. világháború kitörésének évében az UMI
elkezdte -régi amerikai folyóiratok filmezése
mellett -az amerikai egyetemi disszertációk rög-
zítését. Így indult 1939-ben a Microfilm Abstracts,
amely hamarosan Dissertation Abstracts címmel
került folytatólagos kiadásra. Power új technoló-
giára épülõ új vállalkozását az amerikai kormány
bevonta a szövetségesek hírszerzési tevékenysé-
gébe; az UMI a háború alatt 13 millió titkos né-
met oldalt filmezett le.

Ma a bibliográfiai rekordok száma 1,7 millió,
1,4 millió disszertációnak van teljes szövegû
másolata mikroformátumban. 1,2 millió disszertá-
cióhoz készült összefoglaló -az absztrakt 1980-
tól vált kötelezõvé a beküldõ egyetemek számá-
ra, 1997-tó1 pedig az elektronikus formátum. A
digitális disszertációk bõvítése érdekében nagy
erõvel folyik a retrospektív konverzió: elõfizetó'k
számára 375 ezer címhez van full-text elérés.
1998-ban hirdette meg az UMI a Digital Vault
lnitiative címû kezdeményezést, amelynek része
az EEB-gyûjtemény digitalizálása is. A kezde-
ményezésró1 írt legjobb összefoglaló Jacsó Péter
tollából való:

http://www.umi.com/hp/News/Reviews/
SiteB uilder .html

Az MTA Könyvtárában lezajlott ProQuest
bemutató másnapján Langhurst kisasszony még
egy nagyszabású bemutatót és tréninget tartott: a
Közép-Európai Egyetemen (CEU) a KnowEurope
elnevezésû adatbázis volt a téma.

A Dissertation Abstracts Online (DAO), illet-
ve a Digital Dissertations a szürke irodalom ün-
nepelt reprezentánsa, egyik legismertebb lerakata.
Értékét csak növeli, hogy a technológiai forrada-
lom ellenére ma sincs jobb archiváló eszköz a
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mikrofilmnél. Személyes adalék, hogy magam is
sokat kutattam a DAO-ban, különösen a hunga-
rica-jellegû amerikai disszertációk feltérképezése
során. Ez az összeállítás megjelent a Budapest
Review of Books 10 (2000) 1/2. számában (61-
72. o.) a Bibliographia Hungarica címû rovatom-
ban, az In praise of digitallibraries or gray info
gold címû írásom mellékleteként.

R. R. Bowkcl'

Az Info Technology Supply Ltd. (ITS) látja el
hazánkban a Bowker-vállalat -s a kereteiben
forgalmazott Books in Print, Ulrich' s stb. adatbá-
zisok -képviseletét is:

http://www.bowker.com
A Bowker bemutatóját Kai-Henning Gerlach

tartotta 2003. november 26-án. A cég berlini iro-
dájából érkezett Gerlach úr nem tõró1 metszett
üzletember, hanem orientalista, korábban arab
filológiával foglalkozott -a múlt jára való ezen
rövid utalás nyomán nézettségi indexét, a hallga-
tóság szimpátiáját még jelentékenyen növelni is
tudta. Az is igaz persze, hogy az elõadónak eleve
nyert ügye volt, hiszen a bemutatott termékek -

a Bowker által forgalmazott mintegy százötven
e- forrás kis töredéke -amúgy önmagukért be-
széltek.

A külföldi cégek, adatbázis-forgalmazók mos-
tani vendégjárása mellett, még ebben a márkás
mezõnyben is, a Bowker a legveretesebb: a New
Jersey állambeli New Providence-ben székelõ R.
R. Bowker 1872-ben létesült, elsõ kiadványa
mindjárt a ma is megjelenõ kiváló lap, a Publishers'

Weekly.
Néhány évre rá, 1876-ban ez a kiadó indította

útjára és adja ki máig alaplapunkat, a Library
JournaIt. Az USA elsõ országos könyvkereske-
delmi évkönyve, a Publishers' Trade List Annual
1873-ban indult a Bowker színeiben, sebbõl
fejlõdött ki a világ egyik legismertebb referensz
mûve, a Books in Print. Az így elnevezett mo-
dern változat elsõ kiadása 1948-ra esett. (Említ-
sük meg, hogy létezik a brit rokonkiadvány, a
Whitaker' s Books in Print, az Egyesült Királyság
és Európa angol nyelvû könyvtermésének muta-
tója, amely 2000-ig a Saur gondozásában jelent
meg, de a 2001. évi ötkötetes, mintegy egymillió
címet tartalmazó mûvet már a Bowker forgalmaz-
za.) A Books in Print konszolidálásához, máig
tartó töretlen fejlõdéséhez az is hozzájárult, hogy

1968-ban a Bowker-cég lett az ISBN hivatalos
amerikai központja. A BIP-Plus, az adatbázis CD-
ROM verziója 1986-banjelent meg elõször. 1999
a Books in Print webes megjelenésének az éve:

http://booksinprint.com
A Booksinprint.com rekordjainak száma 4,5

millió, 3,2 millió könyv, 330 ezer videó, valamint
165 ezer kiadó és terjesztõ besorolási adatait tar-
talmazza, heti frissítésben. Ahogy a nyomtatott
változat, az on-line BIP is felöleli a kifogyott
mûvek (Books aut of Print)

http://booksoutofprint.com
és a várható mûvek (Forthcoming Books) jegy-
zékét. A nyomtatott változatnál sokkal gazdagabb
tartalmat kínál, fülszövegek, szerzõi életrajzok,
szinopszisok, valamint 600 ezer recenzió olvas-
ható benne, MARC2l-rekordok tölthetó'k le. (A
BIP-nek máig van papír-változata is; a 2002-
2003-as évi kiadás kilenc kötetben jelent meg, a
legfrissebb Books aut of Print pedig mintegy l,3
millió címet tartalmaz.

Hihetetlen, de még ezt is lehet fokozni, és a
BIP-nek van egy még vaskosabb rokona, a
Global Books in Print:

http://www .globalbooksinprint.com
Az amerikai, kanadai, ausztrál, angol, dél-afrikai

könyvkataszterben a rekordok száma 9,2 millió. Az
értéknövelt szolgáltatás itt még látványosabb: 110
ezer tartalomjegyzék, 470 ezer recenzió, egymillió
százezer annotáció, MARC2l letöltési opció. Az
adatbázisból közvetlenül átlépve egy megjelenített
könyvnél a Bowker rendszere a saját könyvtárunk
katalógusában is ellenõrizni tudja, hogy megvan-e
az adott könyv -ennek á link-szolgáltatásnak a neve:
Hooks to Holdings.

A Bowker adja ki az egész Who's Who kiad-
ványcsalád mellett az American Library Directoryt
is, ennek 56. kiadása (2003/2004) nemrég jelent
meg. 200 ezer elektronikus könyv (e-book) ada-
taival rendelkezik egy másik adatbázis, az E-books
in Print:

http://ebooksinprint.com
Mind a Books in Print, mind a Global Books

in Print honlapján elérhetõ és kereshetõ 13 ezer
teljes szövegû elektronikus könyv. Az Ebrary
nevû adatbázisból e mûveket az elõfizetó'k pdf-
formátumban tölthetik le.

Az amerikai kiadók szövetsége, az Aasso-
ciation of American Publishers (AAP) 1987-ben
hozta létre a Pubnetet:

http://www .pubnet.org



Ez a napjainkban már Bowker-leányvállalat-
ként viruló szolgáltatás az elektronikus rendelés
folyamatát fedi le háromezer nagy kiadónál és

terjesztõnél.
A Pubnet az általános kereskedelmi célú EDI-

szabványra (Electronic Data InterchaIige) épül.
(Az EDI honosított amerikai szabvánnyá válása
alkalmával felidézném, hogy az Európai Unió
EXCEL-projekt jének tagjaként (1998-2000) az
MTA Könyvtára sokat tett az EDI hazai megis-
mertetéséért-népszerûsítéséért; a londoni EditEUr
cég irányításával az EXCEL hazai megbízottja-
ként két nemzetközi konferenciát szerveztem 1998
novem~erében az MTA Könyvtárában, majd
2000. április 21-én a Budapesti Könyvfesztivál

keretében.)
A berlini ex-filosz, Gerlach úr bemutatójának

második részében került sor a Bowker legnagyobb
adujának, a folyóirat-adatbázisnak az ismertetésé-
re. A 164 ezer címet tartalmazó Ulrich' s
Periodicals Directory 42. évfolyama, 2004-es,
ötkötetes papír alapú kiadása a bemutatóval egy
idõben ,került piacra.

A világ egyik legismertebb referensz mûve
kapcsán meg kell említeni, hogy nagy valószínû-
séggel a könyvtáros közösség döntõ többségének
újat mondok azzal, hogy az Ulrich's név adój a,
szerzõje, összeállítója -kollégánk! A szaksajtó-
ban idõnként fölmerül a rozoga könyvtárosi ön-
kép. Ezt aktívan erõsíteni lehetne a szakma önér-
tékének tudatosodásával, lokális-globális teljesít-
ményének tudatosításával szakmai körökben és
azokon túl is, hiszen a laikus közönségnek sejtel-
me sincs arról, micsoda szellemi mega-, sõt giga-
munka áll egy-egy ilyen referensz mû mögött,
legyen szó a Szinnyeiról, a Gulyásról, a Petrikról,
az NP A-ról, a Magyar Könyvtárosok Kéziköny-
véról stb. Carolyn F. Ulrich kisasszony (1880-
1969) a New York Public Library folyóiratosztá-
lyának vezetõje volt 1922 és 1946 között. Örök-
életû fõmûve, a Periodicals Directory elõször
1 932-ben jelent meg, hatezer címet tartalmazott
183 témakörben. A második kiadás már 1935-
ben kijött. 1965-ben jelent meg a tizenegyedik
kiadás, amely az elsõ kétkötetes Ulrich' s, és
ugyanebben a kiadásban került a címbe az
'International' szó. 1967-ben jelent meg az elsõ
társkiadvány, az Irregular Serials. 1974-tól vette
föl a referensz az ISSN-számokat a címekhez.
Természetesen az Ulrich's-nak is van webes vál-
tozata:

http://www.ulrichsweb.com
Ez a webhely már kétszáz nyelven megjelent

negyedmillió (!) 'szeriális kiadvány címét teszi
elérhetõvé. 57 ezer megszûnt folyóirat adatai, 80
ezer kiadó webcíme (URL) mellett számtalan link-

kel, teljes szövegû folyóiratokhoz, tartalomjegy-
zékekhez, absztraktokhoz vezetõ ugróponttal ren-
delkezik ez az on-line forrás. Innen is aktiválható
a Hooks to Holdings, a saját katalógusban való
állomány keresési funkció. Amennyiben a könyv-
tár elõfizet a Journal Citation Reportsra, a
webszájtról közvetlenül oda lehet ugrani. Kétirá-
nyú közvetlen kapcsolat lehet a Serials Solutions
(1. lejjebb) révén az elõfizetett folyóirataink szál-
Iítójának adatbázisába és onnan az Ulrichs-
web.com kapcsolódó adataihoz. Az Ex Libris által
kifejlesztett kontextusérzékeny linkelés, az SFX
is aktjválható jtt, s a Science Directhez is vezet
ugrópont egy adott tételtõl.

Vadonatúj szolgáltatás az Ulrich's Serials
Analysis System (röviden: SAS), amelyet az elõ-
adó Gerlach úr részletesen ismertetett:

http://www.ulrichsweb.corn/analysis/
A SAS dinamikus rendszer, mely egy könyv-

tár kurrens folyóirat-állomány át különféle szem-
pontok figyelembevételével kiértékeli. Az értéke-
lés menete: az Ulrichsweb megfelelõ lapjára az
adott könyvtár OPAC-jából -az ISSN alapján -

be kell tölteni a kiválasztott folyóirat-gyûjteményt.
Ezt a Bowker saját, kilencszáz egyedi rendszót
tartalmazó klasszifikációs rendszerében szétválo-
gatja, összeveti 50 ezer tudományos magfolyó-
irattal (core), illetve 170 ezer általános (universe)
periodikatétellel. Az elemzésre a kritériumok sora
(ISI impakt faktor, peer-review státus, on-line
elérhetõség stb.) szolgál. A SAS-ban lehet egyre
mélyebb részletekbe menõ vizsgálatokkal finomí-
tani az elemzést: egy diszciplínán belül a rész-
diszciplínákat sorba vehetjük, majd minden egyes
cín1fe lebontva kérhetünk állományértékelést. (Fel-
hívom a figyelmet arra, hogya SAS-rendszerrél
Marton János írt ismertetõt a TMT 50 /2003/12.
számában 517-520. o.)

Végezetül említsük meg az R. R. Bowker-cég
által forgalmazott Serials Solutions elnevezésû

szolgáltatást (rövidítve: SSS):
http://www.serialssolutions.com

Ez a program az elektronikus folyóiratok
OPAC-beli gondozására és a linkek karbantartá-
sára való alkalmazás. Ennek megalkotója is kol-
léga, egy tájékoztató könyvtáros, aki megelégelte~
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http://www.isbn.org
Ismeretes, hogy az ISBN ötlete az angol W.

H. Smith könyvkereskedõ-ház 1965-ös gépesített
raktározási tervébó1 sarjadt ki. A nemzetközi szab-
ványügyi szervezet, az ISO 1967-ben TC46 kód-
jelû bizottságában magáévá tette az angol tervet,
majd David Whitaker és Emery Koltay vezetésé-
vel 1970-re nemzetközi szabványként fogadtat-
ták el (ISO 2108). Az évtizedeken át kiválóan
bevált azonosítóval a digitális világ fejleményeire
való tekintettel foglalkozni kezdett a nemzetközi
ISBN-ügynökség és a gondok kezelésére válto-
zásokat javasol. Eszerint 2005. január l-jétól már
a tízjegyû szám helyett a tizenhárom számjegyû
Bookend EAN-13 lesz az új szabvány, bár köte-
lezõvé csak 2007-tól válik majd. Eszerint a ma
létezõ kiadók'978-as prefixumot kapnak, az újon-
nan létesült kiadók pedig 979-es prefixumot.

Bánhegyi Zsolt

az elektronikus formátumú folyóiratokról szóló
kalauzok hiányát. Peter McCracken, a University
of Washington (Seattle) könyvtárosa két fivéré-
vel, Mike-kal és Steve-veI2000-ben hozta létre a
Serials Solutionst (Peter McCracken: The
Librarian As Entrepreneur címmel jelent meg
Norl1zan Oder portréja az alapítóról a Library
Journal 2001. augusztus 15-ei számában).

Egyébként az összes felsorolt Bowker-féle e-
forrás bármelyikére vonatkozóan lehet kérni in-
gyenes próbabelépést kétheti idõtartamra a követ-
kezõ email-címen:

sales@bowker.co.uk

Hír az ISBN-ré»

Mint láttuk, a Bowker-cég felügyeli az ameri-
kai ISBN adminisztrálását. Utószónak -és kite-
kintésnek -nézzük, mire számítsunk a nemzet-
közi könyvazonosító háza táján:

=

Tho ISBN i, O uniquo mo,hino-roodoblo idontili,olion numbor, which
morks onv book unmi,tokobIV. For 30 yoor' the ISBN ho,
rovolutioni,od tho in!ornotionol book-Irod.. 159 ,ounlrio, and
iorrilorio, oro om'iollV ISBN mo.,bor,.

Other Bowkcr Products and Services
for P/lblishCl'S and Allthors

,iBowkerLink "'1bookwire'~~rsJ..r..,A"th",

("rL.""..."",h""",,'h. ""rdA"tl.."".lnu..I "i.!"h
..4/ltho1'S
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