
Könyvszemle

legesen maguk a könyvek hatásos eszközei le
hetnek e nemzetközi méretű célkitűzéseknek. (,A 
szervezet bővebb ismertetésére még visszaté
rünk lapunkban. A szerk.)

Az UNAL és a Bangkoki Városi Tanács 
(Bangkok Metropolitan Administration) közös 
szervezésében 1991 márciusában Bangkokban 
régiók közötti munkaértekezletet tartottak a 
könyvtárak lehetséges szerepéről a környezetvé
delemben. A módszereket nem részletezi túlsá
gosan e rövid kis füzet, viszont közreadja a kon

Az online katalógusok. Elvek és el 
képzelések.

A kötet kilenc írást tartalmaz az online kataló
gusokról, vagy ahogy mostanában nevezik, az 
OPAC (online public access catalogues) kérdé
seiről. A szerkesztő Hildrethnek az volt a szándé
ka e kötettel, hogy a kutatások eredményeit 
megismertesse a gyakorló könyvtárosokkal.

A gyűjteményes munkában kanadai, svéd, 
brit és amerikai szerzők írásait olvashatjuk.

Az első írás -  egyben szerkesztői bevezető 
is, azt bizonyítja, hogy a 80-as évek katalogizá
láselméleti kutatásaira az volt a jellemző, hogy 
kinn a „terepen”, azaz a könyvtárakban folytak, 
és hogy az online katalógusok elterjedése és a 
kutatások kiszélesedése azonos időben történt. 
Az írás egyúttal bemutatja a kutatások jelenlegi 
(1989-es!) állását is.

Micheliné Hancock-Beaulien: Online cata
logues: a case for the user c. tanulmányában át
tekinti a korábbi, nem-online katalogizálással 
kapcsolatos kutatásokat. Szerinte az online kata
lógusok tervezésekor abból kell kiindulni, amit a 
felhasználói szokásokról, az olvasónak a polcon 
való keresés közben alkalmazott stratégiájáról és 
a hagyományos katalógusokról tudunk. Régeb
ben a használók előnyben részesítették a polcon 
való közvetlen keresést. Most az online kataló
gus használatával, sokféle szempont szerinti 
„böngészésre”, válogatásra is lehetőségünk nyí

ferencián jóváhagyott cselekvési programot és 
az ajánlásokat, valamint a Bangkoki Városi Ta
nács vezetőjének előadását a nagyvárosokban 
jelentkező környezeti problémákról.

E kis terjedelmű, stílusosan zöld színű füzet 
-  konkrétumok híján is -  jó  példája annak, hogy 
a könyvtárak szerepet kérnek, és vállalnak a tár
sadalom legkülönfélébb problémáinak megoldá
sában.

(K.K.)

lik, ami hatékonyabbá teszi a polcon való kere
sést is.

A következő írás {Jean M. Tagúé: Negotia
tion at the OPAC interface) ugyancsak az olvasó 
és a katalógus közötti kapcsolatot elemzi. Egy 
olyan kísérletről számol be, amelyben egy kom
munikációs interfész segítségével megtanítják a 
felhasználót a rendszerrel való kapcsolattartásra,
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és olyan interfészt alkalmaznak, amely képes a 
felhasználó tudásszintjéhez igazodni. Az online 
rendszerek egyik alapvető nehézsége ugyanis 
éppen abban áll, hogy belső nyelvük nem azo
nos a felhasználó nyelvével.

A negyedik dolgozat ( Subject
searching strategies for online catalogues 
through the Dewey Decimal Classification) átte
kintést ad a DDC és az idehaza is jól ismert 
OCLC rendszer összekapcsolásával folytatott in
formációkeresési programról. Ennek keretében 
azt vizsgálták, hogy milyen a DDC-kal kiegészí
tett online katalógus és a hagyományos kataló
gus keresési hatékonysága. Az eredmények a 
többféleség szükségességét húzzák alá. Szük
ség van olyan rendszerekre, amelyek az eddigi
eknél gazdagabb apparátussal rendelkeznek az 
állomány tartalmi feltárásához, és olyanokra is, 
amelyek a keresést a különböző információigé
nyekhez és a felhasználók céljaihoz igazítják, be
leértve pl. a polcon való keresést is.

Stephen Walker az e témában talán leg
hosszabb kísérletsorozatot, az ún. Okapi prog
ram állomásait mutatja be.Az online katalógusok 
„kiterjesztésének” kérdése divatos téma lett mos
tanában nemzetközi konferenciákon. Az adatok 
körének kiterjesztése jelentheti a monográfiák

teljesebb leírását és új rekordok bevitelét (példá
ul az időszaki kiadványokban megjelenő iroda
lom indexeinek felvételét). A funkcionális bővítés 
pedig éppen az ilyen típusú irodalomnak az el
érését célozza meg. Willeam Moscho és Amy F. 
Moore tanulmánya, kapcsolódva az Okapi-prog- 
ramhoz, a periodika-irodalom visszakeresésére 
alkalmas intelligens, interaktív interfész OPAC 
környezetben való működését ismerteti. A fel
használóval való kapcsolattartás több írás köz
ponti kérdése. Az Okapi kutatócsoport egyik tag
ja ezzel a kérdéssel kapcsolatban az ember és 
számítógép kapcsolatának kutatásából eredő ta
pasztalatoknak az online katalógusokra alkal
mazható részét tárgyalja. ( N. Mitev:
Ease of interaction and retrieval in online catal
ogues: contributions of human-computer inter
action research.)

A kötet utolsó írása (
HYPERCAT at LIBLAB in Sweden: a progress re
port) a hipertext és hipermédia alkalmazhatósá
gát vizsgálja az online katalógusokban. A szerző 
leírja, miként festene egy ilyen, az eddigiektől 
gyökeresen eltérő, az információt nem-lineárisan 
megközelítő és kezelő rendszer.

Koltay Tibor

A kiadvány megjelenése előtt 6-8 héttel közli a Brit Nemzeti Bibliográfia 1992 elejétől kezdve a Whitaker 
cég által készített CIP-leírásokat (Cataloguing in Publication). Ezek nem MARC-formátumban, hanem a 

cég szokásos -  attól némileg eltérő -  formátumában készülnek, Dewey-jelzetekkel és 
Whitaker-tárgyszavakkal ellátva. Évente kb. 30 000 tételt válogatnak ki erre a célra a 

kiadványtermésből. Az adatközlés után történt (pl. a megjelenés időpontjára, a kiadvány árára 
vonatkozó) változásokat még a megjelenés hónapjában közük.
(Select; National Bibliography Service Newsletter, 1991. 5.no.)
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