
Külföldi folyóirat-figyelő

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

92 /145
CARVOSSO, Elizabeth: Acquisitions procedures 
= Austr.Libr.J. 40.vol. 1991. 3.no. 242-250.p.

Gondolatok a gyarapítási munkáról

Állománygyarapítás

A szerző több könyvtárban dolgozott állo
mánygyarapítóként, majd egy könyv- és folyó
iratterjesztő ügynökséghez szegődött. így mind
két oldalról ismeri az állománygyarapítás problé
máit, s tapasztalatait az alábbiakban összegzi.

Ehhez a munkához a könyvtári feladatokban 
való jártasságon kívül szükséges az állandóan 
változó könyvkereskedelem, a kiadók és terjesz
tők ismerete, közgazdasági szemlélet és nem 
hátrány a jó üzleti érzék sem.

Ezzel szemben -  a szerző szerint -  sok ren
delés arról tanúskodik, hogy feladója még a bib
liográfiai leírás elemi szabályaival sincs tisztában. 
A könyvtárosok mentségére szól, hogy egyes in
tézményeknél nem a könyvtárosok, hanem a 
gazdasági hivatal munkatársai rendelik a könyve
ket, folyóiratokat, akik általában kevéssé értenek 
a dologhoz. így aztán egy versenytárgyaláson 
például kevés az esélye, hogy a könyvtár érdekei 
érvényesülnek, és az a cég kap megbízást a be
szerzésekre, amely a legtöbbféle és legjobb szol
gáltatást kínálja; az fog győzni, amelyik a legala
csonyabb árat ajánlja.

Ha viszont a rendeléseket hozzáértő könyv
táros intézi, nem árt tisztában lennie -  többek 
között -  a terjesztők és a kiadók közti viszony
nyal. így jobban tudja értékelni az általa megbí
zott terjesztő munkáját, illetve a terjesztő kevés
bé tudja például elhitetni vele, hogy a késedel
mes szállítás kizárólag a kiadó hibája.

A számítógépesítés a szerző véleménye sze
rint nem könnyíti meg automatikusan a folyóirat
beszerzést. Sőt, mivei nem követi automatikusan

a piacon gyakran bekövetkező változásokat (ki
adók megszűnését, összeolvadását, vagy példá
ul a lapok periodicitásának változását, stb.), rek
lamáció esetében kifejezetten szarvashibákat 
eredményezhet a mechanikusság.

Meglehetősen bonyolult áttekinteni az egyes 
kiadók és helyi képviselőik viszonyát is, különö
sen ha a piacot nem szabályozzák bizonyos 
megállapodások. Hibás választás azt eremé- 
nyezheti, hogy a könyvtár kedvezményektől es
het el: például a kiadó által megadott pénznem
ben kell fizetnie, holott ha a kiadó helyi képvise
lője útján rendel, saját valutájával fizethet. A 
megrendeléskor az árfolyamváltozásokat is fi
gyelembe kell venni, hogy megállapíthassuk, reá
lis-e az ügynökség által ajánlott ár.

Nehéz feladat a kiadóváltozások, összeolva
dások, megszűnések nyomon követése is. Gyak
ran előfordul, hogy a megrendelőt közvetlenül tá
jékoztatják ezekről, a terjesztő cég viszont csak 
később szerez róla tudomást, ami zűrzavart idéz
het elő a folyóirat következő évi rendelésekor.

Egy állománygyarapítónak ismernie kell a fo
lyóiratok előfizetésének szokásos átfutási idejét 
is, így nem érheti az a meglepetés, hogy a janu
árban megrendelt lapnak az áprilisi száma érke
zik be elsőként a könyvtárba. A visszamenő szá
mok beszerzésének rejtelmeiről pedig külön ta
nulmányt lehetne írni.

Hosszú ideig lehetne még sorolni a szerze
ményezést befolyásoló szempontokat, de a ta
nulság már ennyiből is leszűrhető: az állomány- 
gyarapítás komoly és felelősségteljes munka, 
nem holmi egyszerű „vásárlás”.

(Fazokas Eszter)

92/146
METZ, Paul -  GHERMAN, Paul M.: Serials pri
cing and the role of the electronic journal = 
Coll.Res.Libr. 52.vol. 1991. 4.no. 315-327.p. Bibli- 
ogr.

Res. angol nyelven.

A folyóiratárak emelkedése és az elektronikus 
folyóiratok jövője

Egyetemi könyvtár; Elektronikus publikáció; Fo
lyóiratárak; Kiadványozom, Kutatás információel
látása
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A folyóiratárak gyors emelkedése komolyan 
veszélyezteti a tudományos kommunikáció rend
szerét. A tudomány növekedése, a kereskedelmi 
kiadás bővülése, és a folyóiratok által élvezett 
belső monopóliumok szintén hozzájárulnak a 
problémához. Változásokra van szükség a felső- 
oktatási honoráriumok struktúrájában, és közös 
lépésekre a könyvtárosok, tudósok, tudós társa
ságok és egyetemi kiadók részéről. Az elektroni
kus folyóirat jelentős szerepet játszhat a folyóirat
infláció legyőzésében, ha gondosan alakítják ki, 
a megfelelő szakemberek.

(Autoref.)

92 /147
HELLINGA, Lotte: Le politiche di acquisizione, 
scarto e deposito = Boll.lnf. -  Assoc.ltal.Bibl. 
31 .a. 1991. 2.no. 123-131.p.

Rés. angol nyelven.

Szerzeményezési és megőrzési politika a Bri
tish Libraryben

Állományalakítás; Nemzeti könyvtár

A British Library állománygyarapítási és meg
őrzési politikáját alapos vizsgálat tárgyává tették, 
mivel a megőrzés magas költségei és a férőhely 
korlátozottsága miatt az eddiginél gondosabb 
mérlegelésre van szükség a korábban beszerzett 
és az újonnan beérkező anyagok esetében egy
aránt. Ennek során messzemenően figyelembe 
kell venni mind az eddigi, mind a jövőben várha
tó használói igényeket. Felmerül annak lehetősé
ge -  és szükségessége - ,  hogy nagyobb fokú 
együttműködésre és a megőrzési kötelezettsé
gek megosztására kerüljön sor más nemzeti 
könyvtárakkal (Wales, Skócia) és esetleg néhány 
nagy szakkönyvtárral, bizonyos dokumentumtí
pusok esetében.

(Autoref. alapján)

Lásd még 134, 143-144

Állományvédelem

92/148
LILLY, Roy S. -  SCHLOMAN, Barbara F. -  HU, 
Wendy: Ripoffs revisited: periodical mutilation in 
a university research library = Libr.Arch.Secur. 
n.vol. 1991.1.no. 43-70.p. Bibliogr.

Újra a folyóiratok rongálóiról; vizsgálat egy 
egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvrongálás

Csaknem két évtizeddel az 1973-as felmérés 
után ismét megvizsgálták a folyóiratcsonkítás 
kérdését a kenti egyetemi könyvtárban. E vizsgá
lat eredményeként azt is szerették volna kideríte
ni, hogy mutatkozik-e valamilyen pszichológiai 
eltérés azok között a diákok között, akik már 
csonkítottak meg könyvtári állományba tartozó 
dokumentumot, vagy ez a szándék már felmerült 
bennük valaha, és azok között, akiknek ez még 
soha eszükbe sem jutott. Az egyetem 20 ezer be
iratkozott hallgatójából 1000 véletlenszerűen ki
választott diáknak küldtek kérdőívet, ebből 232-t 
kaptak vissza többé-kevésbé teljesen kitöltve. A 
minta a következőképpen jellemezhető: általában 
felsőéves hallgatók, többségük hetente 1-3 órát 
tölt a könyvtárban. A minta felének tanulmányi át
laga 3,0 fölött van, és a könyvtár állományával, 
személyzetével és szolgáltatásaival általában 
meg van elégedve.

A minta 87 tagja (11,6%) vallotta be, hogy 
csonkított már meg könyvtári folyóiratot Kentben 
vagy másutt. A csonkítók többsége „gólya” és 
relatíve sok időt tölt a könyvtárban. Általában 
nem lépne közbe, ha valamely társa a szeme lát
tára tépne vagy vágna ki lapot a könyvtári állo
mányból. Érdekes módon nehezebbnek tartják 
az őrök figyelmét kijátszva megcsonkítani a köte
tet, de gyorsabban és olcsóbban pótolhatónak 
vélik a hiányt, mint a nem csonkítók. A szüksé
ges anyagot általában nehezebben hozzáférhe- 
tőnek, a másolatszolgáltatást drágábbnak és 
rosszabb minőségűnek értékelik. A tanulmányi 
eredményeket összevetve a csonkítást bevallók 
összesített átlaga 2,74 volt, míg a nem csonkító- 
ké 3,11. A minta eredményeit az egész hallgató
ságra kivetítve a potenciális csonkítók száma
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ijesztően magas, mintegy 400 fő lehet, ami to
vábbi biztonsági intézkedéseket tesz szükséges
sé.

Érdekes tanulság, hogy a csonkítók és a nem 
csonkítók véleményében nincs szignifikáns kü
lönbség a könyvtárat és szolgáltatásait illetően, 
így a könyvtári bűncselekmények oka elsődlege
sen az elkövetők pszichikumában keresendő. 
Megfigyelhető, hogy a csonkítók általában nem 
tartják nagy bűnnek ezt a cselekedetet, és a bír
ság lerovásán túl nem szabnának ki egyéb bün
tetést. Általában a diákok alábecsülik a pótlás 
idejét és költségét; ezt a tévhitet a jövőben az új 
hallgatók számára szervezett könyvtári bemutat
kozás alkalmával el kell oszlatni. Valószínű, hogy 
a csonkítás felfedezése további rongálásra sar
kallhatja a használókat, ezért tanácsos a pótlás 
megtörténtéig kivonni a kötetet a forgalomból. 
Egyes pszichológiai megfigyelések arra a követ
keztetésre vezetnek, hogy a vandalizmus oka 
gyakran a tehetetlenség az igazságtalannak ér
zett bánásmóddal szemben. Ilymódon -  bár a 
könyvtárat általában pozitívan értékelték a hallga
tók -  az egyetem bürokratikus szervezetével 
szembeni elégedetlenség vagy lélektani devianci
ák szintén könyvtári vandalizmushoz vezethet
nek.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92 /149
SCHERDIN, Mary Jane: Security systems protect 
audiovisual materials = Libr.Arch.Secur. 11.vol. 
1991. 1.no. 23-24. p.

Biztonsági rendszerek az audiovizuális doku
mentumok védelmére

Audiovizuális anyag; Biztonsági berendezés

Az újabb technológiai fejlemények lehetővé 
tették az audiovizuális dokumentumok védelmét 
a hagyományosan könyvekhez használt bizton
sági rendszerekkel. Sok esetben közvetlenül a 
dokumentumokra helyezik a korábbiaknál jelen
tősen kisebb, alacsony mágnesezettségű, a 
rendszert aktivizáló címkéket stb., mivel ezek 
nem tesznek kárt a mágneses hordozók (hang- 
és videoszalagok) tartalmában.

(Autoref.)

92/150
HARRIS, Carolyn: The preservation considera
tions in electronic security systems 
Libr.Arch.Secur. 11.vol. 1991.1.no. 35-42.p.

Az elektronikus biztonsági rendszerek állo
mányvédelmi vonatkozásai

Állományvédelem; Biztonsági berendezés

Minden elektronikus biztonsági rendszer 
megkívánja, hogy a céltárgyat a könyvtári doku
mentumban helyezzük el. Ez fizikai és kémiai ha
tást fejt ki a kötetekre, így szükségszerűen felve
tődik az állományvédelem kérdése.

A lopásgátló rendszereket úgy kell megter
vezni, hogy a lehető legkisebb kárt tegyék a 
könyvben. Az állomány bizonyos részeit egyálta
lán nem is szabad ellátni ilyen védőrendszerrel. 
Hogy mit és hogyan kezeljünk, azt a könyvek ér
tékét, használatuk gyakoriságát, állapotát figye
lembe véve kell eldönteni, az állomány minősé
gének és a könyvtár feladatainak függvényében.

Az elektronikus biztonsági rendszert úgy hoz
zák működésbe, hogy a könyvben elhelyezett 
céltárgynak köszönhetően a detektor jelez. A 
rendszer viszonylag egyszerű, olcsó és objektív, 
de nem jelenti a kizárólagos megoldást. A korlá
tozott hozzáférhetőség, az olvasók szigorúbb fel
ügyelete, a táskák átvizsgálása a bejáratnál -  
ezek mind alternatívák.

Az elektronikus védőrendszerek céltárgyai 
rendszerint öntapadó alumíniumszalagok. E fém 
egy kis idő után reakcióba lép a papírból felsza
baduló savakkal. Az öntapadós ragasztószalag 
rögzítésekor éles szegély keletkezik, mely elsza
kíthatja a papírt, megsértheti a gerincet, eltépheti 
a lapokat. Egy másik, kímélőbb típusnál a szen
zor papírcímkébe van ágyazva. Hosszú távon 
még a ragasztó is probléma, különösen, ha nem 
ismerjük a könyv papírjának kémiai összetételét.

Hogyan csökkenthetjük a kárt? Mindenekelőtt 
döntsünk helyesen a kezelendő anyagról. Nyu
godtan felszerelhetjük a napi forgalomban részt 
vevő, korlátozott élettartamú könyveket. A külön
leges, értékes gyűjteményt helyezzük el zárt pol
cos rendszerben és használjunk alternatív meg
oldásokat. Az is elbizonytalanítja a tolvajokat, ha 
csak a gyűjtemény egyes darabjait látjuk el elekt
romos védőrendszerrel. Ritka könyveken azon
ban soha ne alkalmazzuk!

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/2. 355



Gondosan, a lehető legkisebb kárt okozva he
lyezzük el a kötetben a céltárgyat. Hacsak lehet, 
a gerincbe erősítsük, vagy üres lapok, hirdetések 
közé. A céltárgyat úgy kell beragasztani, hogy a 
tolvaj ne tudja kiszedni, de a könyvtáros el tudja 
távolítani, ha szükséges.

Működjünk együtt a gyártókkal, hogy minél 
időtállóbb anyaggal dolgozzanak. Minden papír
nak semleges kémhatásúnak kell lennie.

Alkalmazzunk tehát alternatív védőrendszere
ket, vagy csak fokozottan veszélyeztetett műve
ket szereljünk fel.

(Mátyus Krisztina)

92/151
BERTHOLD, Renate: Möglichkeiten und Grenzen 
der Buchsicherung = Bibliothek. 15.Jg. 1991. 
1.no. 31-61.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven.

A könyvek lopás elleni védelmének lehetősé
gei és korlátái

Biztonsági berendezés; Költségelemzés

A cikk főként azokat a problémákat tárgyalja, 
amelyekkel a könyvtár szembekerül, amikor biz
tonsági rendszert alkalmaz. Kitér a szükséges 
szervezési intézkedésekre és a pénzügyi megter
helésre a költség-haszon arány figyelembevételé
vel; közművelődési, általános tudományos és 
szakkönyvtárakban egyaránt. Abból indul ki, 
hogy a különböző típusú könyvtárakban eltérő 
biztonsági berendezésekre van szükség. A meg
felelő biztonsági rendszer kiválasztását a követ
kező tényezők együttese határozza meg: könyv
tártípus és -nagyság, a használók összetétele és 
kölcsönzési szokásaik, valamint a megvédendő 
állomány jellege. A tanulmány irányelveket kíván 
adni a biztonsági rendszer kiválasztásához.

(Autoref.)

Feldolgozó munka

92/152
DEMPSEY, Lorcan: Publishers and libraries: an 
all through system for bibliographic data? = 
Int.Cat.Bibl.Cont. 20.vol. 1991.3.no. 37-41.p. Bib
liogr.

A kiadók és a könyvtárak: a bibliográfiai ada
tok előállításának és felhasználásának közös 
rendszere?

Dokumentumleírás; Együttműködés -belföldi; 
Előzetes katalogizálás; Géppel olvasható kataló
gusadatok szolgáltatása; Könyvkiadás és könyv
kereskedelem

Az Egyesült Királyságban a kiadványtermés 
és a költségek növekedése miatt nyilvánvalóvá 
vált, hogy a bibliográfiai számbavétel terén na
gyobb együttműködésre van szükség a kiadók, a 
terjesztők, a könyvtárak, a kereskedelmi és a 
nemzeti bibliográfiai ügynökség között, kölcsö
nös előnyök alapján. A British Library (BL) mint 
nemzeti könyvtár például kooperál az öt köteles- 
példány-jogú könyvtárral a nemzeti bibliográfia 
előállításában. Az előzetes katalogizálási (CIP) 
programba kereskedelmi cégek kapcsolódtak 
be. Egyre több könyvtár próbálja csökkenteni a 
helyileg előállított rekordok mennyiségét, az au- 
topsziáról lemondva. Fontolgatják, hogy vagy a 
Könyvtárellátótól, vagy a Whitaker cégtől vesz
nek át rekordokat, mivel azok aktuálisak.

Nincs konszenzus arról, hogyan szervezhető 
meg legcélszerűbben a rekordok szolgáltatása 
terén az együttműködés. Az a törekvés egyértel
mű, hogy a kiadók által előállított rekordokat a 
terjesztők és a könyvtárak is felhasználják. Efelé 
mutat az utóbbi idők három fejleménye, a BIC 
(Book Industry Communication) létrejötte, a 
BookData megjelenése és a CIP-adatok előállítá
sának változásai.

A BIC a BL, a kiadói egyesülés, a könyvter
jesztők egyesülése és a könyvtáros-egyesület tá
mogatásával folyó program a kereskedelmi és 
bibliográfiai adatok átvitele érdekében. Az adat
cseréhez a MARC formátumot választották. Meg
határozták ennek kötelező, kívánatos és fakulta
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tív elemeit. Egyelőre nem sok kiadó üzemeltet 
bibliográfiai adatbázist; a kereskedelem két, erre 
a célra alkalmas rendszert forgalmaz.

A BookData cég kiadók (jelenleg 550) számá
ra vállalja „clearing-house”-ként bibliográfiai és 
kereskedelmi információk marketingjét a forga
lomban lévő könyvekről, évente kb. 25 ezer cím
ről. Következetes és teljes rekordokat állít elő, de 
nem a teljes termésről.

A C/P-rekordok előállítását 1991 végétől a 
BookDatától a Whitaker cég veszi át; évente 30 
ezer címről vállalta előzetes információ szolgálta
tását MARC formátumban.

Tehát a rekordok közös használatához meg
vannak bizonyos kapcsolódási pontok. A hasz
náló azonban nem mindig kapja meg a számára 
szükséges időpontban a megfelelően részletes 
rekordot: a BL-féle rekordok teljesek ugyan, de 
nem eléggé frissek; a kiadók által előállított, gaz
dag információ csak nyomtatott formában (pl. 
reklámanyagok) hozzáférhető.

Az adatcserében 1. leíró, 2. bibliográfiai szám
bavételre vagy strukturálásra (azaz katalógusépí
tésre) szolgáló, 3. tárgyi feltáró és 4. tartalmi leíró 
elemek szerepelnek. A leíró adatokat az ISBD-k 
szabványosították, a kiadók és a könyvtárak igé
nyeinek egyaránt megfelelnek. A strukturálásra 
szolgáló adatok a kiadókat kevésbé érdeklik. A 
könyvtárak számára az a fontos, hogy időben, 
akár a megjelenést megelőzően hozzájussanak 
adatokhoz a gyarapítási szelekció céljára; a kata
lógusrekord ennek módosításával később szüle
tik meg. Az adatelemek összekapcsolásában -  
amely intellektuális feladat -  tudnak a kiadók a 
legkevésbé segíteni. A tárgyi feltárás terén kevés
sé tapasztalható következetesség és egységes
ség. A BL pl. takarékossági okokból megszüntet
te a Kongresszusi Könyvtári tárgyszavak feltünte
tését, a PRECIS egyszerűsített változatát 
alkalmazza (ezért sok kritikát kapott). A BookDa
ta és a Whitaker tárgyszavakat szerepeltet. Nehe
zen felmérhető, hogy egy közös tárgyi feltáró 
rendszert mennyire lehetne megvalósítani, III. azt 
a könyvtárak mennyire fogadnák el. Az online ka
talógusokban minden valószínűség szerint a 
kulcsszó fog dominálni, esetleg a böngészés és 
a keresés kiterjesztése céljára osztályozási 
számjelzetekkel kombinálva. A tartalmi leíró ada
tokra (referátumok, tartalomjegyzékek) a kiadók
nak és a könyvtáraknak egyaránt szükségük van. 
Ha a kiadók ilyen szolgáltatásra vállalkoznak, an
nak a könyvtárak is élvezik az előnyeit. A Book

Data rekordjaiban szerepelnek ilyen adatok. 
Szabványok erre vonatkozóan nincsenek, rájuk 
elsősorban az olvasói szint megjelöléséhez lenne 
szükség.

A szerző szerint van tér az együttműködésre, 
közös rendszer kialakulása azonban nem várha
tó a résztvevők eltérő érdekei miatt. Ami reálisan 
megvalósulhat: a könyvtárak merítenek a kiadók 
adatbázisaiból.

(Hegyközi Ilona)

92/153
RATCLIFFE, Frederick: Sharing the burden, cata
loguing legal deposit: a British project = LIBER 
Q. 1.vol. 1991.1.no. 2-14.p. Bibliogr.

Tehermegosztás a kötelespéldányok feldolgo
zásában: egy brit program

Együttműködés -belföldi; Előzetes 
Közös katalogizálás; Nemzeti bibliográfia; Nem
zeti könyvtár

A British National Bibliography (BNB) 1950- 
ben jelent meg először. A hatvanas évek közepé
re gazdasági siker lett belőle: az előfizetések fe
dezték a kiadásokat, a füzetek 30%-át külföldön 
értékesítették. 1973, a British Library (BL) mint 
független nemzeti könyvtár létrejötte, szintén fon
tos dátum a BNB történetében. 1975-ben alakult 
a BL Bibliográfiai Szolgáltatások Részlege, sze
rény CIP-program indult. 1982-re a BL-nek ne
hézségei támadtak a bibliográfiai feldolgozásban 
a kiadványtermés növekedése miatt.

A kötelespéldányra jogosult könyvtárak (a to
vábbiakban: KPJ) tanácskozásán szándéknyilat
kozatban fogalmazták meg a cédulaszolgáltatás 
optimális aktualitását és optimális minőségét. 
Ugyanebben az időben történt egy másik kezde
ményezés: az öt KPJ könyvtár bekapcsolódott a 
BL-t kiszolgáló Copyright Receipt Office számító- 
gépesítésének egyes feladataiba. 1987-ben vita
anyag jelent meg „Currency with coverage: the 
future development of the British National Bibli
ographic Service” címmel, amely sok vitát váltott 
ki. A BL 1985-ös stratégiai tervében már vállalta, 
hogy 1990-re a BNB MARC rekordjainak találati 
arányát 85%-osra javítja. Ezt úgy kívánták elérni, 
hogy csak a rekordok felénél alkalmazzák az 
AACR2 2. szintjét, a többinél csak az 1. szintet.
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1988-tól abbahagyták a Kongresszusi Könyvtár 
tárgyszavainak feltüntetését. Ezt a szakma tilta
kozása ellenére hajtották végre; három katalogi
záló munkatársat tudtak megtakarítani, ugyanak
kor a többi könyvtárnak sokkal több költséget 
okoztak.

1987-ben a Whitaker cég elnöke vetette fel, 
hogy a BL vásárolja meg (vagy kapja meg in
gyen) a más nagykönyvtárak által előállított (sok
szor magasabb szintű) rekordokat. 1988-ban kí
sérletképpen ez meg is kezdődött, a kísérlet lezá
rását 1991-re tervezik. A KPJ könyvtárak az 
országos feladatokkal (a kötelespéldányok foga
dásával, kezelésével és rendelkezésre bocsátá
sával) járó költségeik fedezésére támogatást 
kaptak. A BL állítja elő a rekordok 70%-át, a többi 
könyvtár a 30%-át. A KPJ könyvtárak rekordjai a 
BNB-hez kerülnek, amint a BL megkapja a műből 
saját példányát. Egy héttel a mű beérkezése után 
a leírásnak rendelkezésre kell állnia.

Igen egyszerű megoldások születtek bonyo
lultnak vélt problémákra. Pl. a kötelespéldánysort 
a kiadók betűrendejében osztották fel, így a wa
lesi nemzeti könyvtár kapja D-től G-ig, plusz a 
walesi kiadványtermést. -  A vállalkozást bürok
ratikus akadályok, az adminisztráció és a nagy 
szervezet tehetetlensége nehezítette. Nem is 
gondolták volna, hogy műszaki problémák is fel
merülnek, mégpedig, hogy a BL nem képes a re
kordok fogadására; ezért aztán a mágnesszala
gok cseréjét választották megoldásként.

Biztató jelek mutatnak arra, hogy a Kong
resszusi Könyvtárhoz hasonlóan a BL is elfogad
ta azt a helyzetet, hogy egy hálózat részeként 
működjön. 1989-ben ebben a szellemben szüle
tett a „Selection for survival: a review of acquisi
tion and retention policies” c. kiadvány, amely 
sok észrevételt tett a BL szervezetével kapcsolat
ban. Kulcsfontosságú témái között szerepelt a 
BL és más intézmények együttműködése. Öröm
mel állapította meg, hogy a katalógusrekordok 
cseréje miatt munkaerő szabadulhat fel a gyara
pítási és megőrzési tevékenységre. Kilátásba he
lyezi, hogy a KPJ könyvtárak közös katalogizálá
si programja tovább bővíthető megőrzési és köl
csönzési együttműködéssel.

A résztvevő könyvtárak a közös katalogizálás
ról szóló megállapodásukban kifejezték azt az 
óhajukat, hogy a program nemcsak kísérlet lesz. 
Elismerték a BL primátusának megőrzését. Kons
tatálták ugyanakkor, hogy a BL nemzeti könyvtári 
koncepciója változóban van, és hogy idővel or

szágos felsőoktatási könyvtári hálózatnak kell lét
rejönnie, amelyben a BL központi szerepet vállal.

(Hegyközi Ilona)

92 /154
SCHULZ, Ursula: Die niederländische Basisklas
sifikation: eine Alternative für die „Sachgruppen” 
im Fremddatenangebot der Deutschen Bibliothek 
= Bibliotheksdienst. 25.Jg. 1991. 8.no. 1196- 
1219.p. Bibliogr.

A holland Basis osztályozási rendszer, mint a 
Deutsche Bibliothek központi katalógusaiban 
alkalmazott „szakcsoportok” alternatívája

Egyéb osztályozási rendszerek; Központi katalo
gizálás; Központi katalógus; Szolgáltatások átvé
tele

Jelenleg Németország regionális gépi kataló
gusaiban a tárgyi feltárás hiányos és heterogén: 
különböző szabályzatokból származó tárgysza
vak, helyi osztályozási rendszerek különféle jel
zetei szerepeinek bennük, a letöltésből származó 
tételek tárgyi feltárása is sokféle (az RSWK, az 
LCSH, a PRECIS, az LCC, a Dewey-féle TO sze
rinti). A központi katalógusok és a kialakulóban 
lévő helyi online katalógusok szempontjából 
egyaránt célszerű lenne egy egységes osztályo
zási rendszer alkalmazása. Ennek haszna a kö
vetkezőkben foglalható össze: 1. a regionális ka
talógusokban az egységes és teljes feltárás és 2. 
a visszakeresés jobb minőségének biztosítása, 3. 
a hiányzó helyi osztályozás kiindulópontjául szol
gálhat, 4. segít szakosított állomány- és gyarapo
dási jegyzékek összeállításában, 5. állományépí
tési koordinációt tesz lehetővé helyben és a háló
zatban.

A regionális katalógusokban az egységes 
osztályozási rendszer elfogadásának a követke
ző előfeltételei vannak: 1. senki se kényszerüljön 
saját osztályozási gyakorlatát feladni, 2. minél ki
sebb legyen a szükséges pluszmunka, 3. álljon 
rendelkezésre konkordancia, és az automatiku
san elő nem állítható jelzeteknél csekély szellemi 
ráfordításra legyen szükség.

Alsó-Szászországban 1990 közepétől készítik 
elő a PICA-szoftver átvételét a tartományi köz
ponti katalógus és a helyi rendszerek számára. A 
hét munkacsoport egyike a tárgyi feltárással fog
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lalkozik, többek között az átfogó osztályozás kér
désével. Saját átfogó rendszer kidolgozását már 
a kezdetektől elvetették, a holland Basisklassifi
kation (a továbbiakban: Bk) átvételét tervezik.

A Bk-t az utóbbi három évben fejlesztette ki a 
PICA, az egyetemi könyvtárak, a Királyi és az 
Akadémiai Könyvtár közös munkabizottsága, a 
következő funkciókra: a) egységes feltárás a há
lózat katalógusában és egyes (helyi) online kata
lógusokban; b) a gyarapítás koordinálása a saját 
könyvtárban és a hálózatban; c) szakosított adat
bázis-kivonatok előállítása a szakterületek és az 
intézmények számára. Az első kísérleti időszak a 
PICA-hálózatban a Bk-nal 1991 tavaszától kezdő
dik.

A Bk-nak 47 főosztálya van, kb. 2000 osztá
lya. Betűrendes mutatójában kb. 2800 tétel sze
repel. Az osztályok nem kombinálhatók. Egy mo
nográfia besorolása másodpercek kérdése. Az 
állománygyarapítás koordinálására kilencféle 
kód alkalmazását tervezik. A jelzetek a főosztá
lyok esetében két számjegyből, az osztályok 
esetében további két számjegyből állnak. Igye
keztek ezeket úgy kialakítani, hogy minél kifeje
zőbbek legyenek és a hierarchiát tükrözzék. On
line keresésnél csonkolási lehetőség van a főosz
tály után (a következő alárendelésnél nem 
feltétlenül).

A Bk részletesebb tartalmi feltárásra nem, 
csak válogatási segédletként alkalmas. A tagolás 
csekély mélysége miatt könnyen kidolgozhatok 
konkordanciák közte és a helyi osztályozások 
között. Az ETO és a Kongresszusi Könyvtári Osz
tályozási Rendszer (LCC) konkordanciáját a hol
land kollégák már szerkesztik. A pontos tárgyi 
keresés érdekében kiegészítésképpen ellenőrzött 
tárgyszókészlet kialakítását pártolják. Az informá
ciókeresőnek egy opció révén lehetősége lesz 
arra, hogy az adott osztályhoz tartozó tárgysza
vak segítségével specifikusabbá tegye keresését. 
A szakosított adatbázis-kivonatok előállításához 
a Bk a felmérés szerint megfelelőnek ígérkezik.

Az alsó-szászországi munkacsoport pártolja a 
Bk átvételét. A kísérleti időszak után változások 
várhatók, amelyeket a holland kollégákkal egyez
tetnek. Az egyes könyvtárak dolga eldönteni, 
hogy helyi online katalógusokban is alkalmaz
zák-e majd, szóba jöhet pl. az átfogó osztályok 
további tagolása.

Más regionális hálózatok is igényelnék, hogy 
a DB lássa el átfogó jelzetekkel az általa szolgál
tatott bibliográfiai tételeket. A PICA-program al

só-szászországi tapasztalatai alapján az a javas
lat született, hogy a DB szakcsoportjait váltsa fel 
a holland Bk.

A Bk nem alternatívája a német egységes 
osztályozási rendszernek. A hálózati könyvtárak, 
akik saját osztályozási rendszerrel rendelkeznek 
és azzal elégedettek, a konkordanciát használ
hatják fel. Az online katalógusra való áttéréskor 
saját osztályozás kidolgozása vagy kizárólago
san tárgyszavas feltárás helyett egy harmadik 
utat célszerű választani: a Bk átvételét. Csekély 
ráfordítással egy max. 20 ezer osztályból álló 
rendszer hozható létre, kifejező, csonkolható és 
raktári jelzetnek alkalmas jelzetrendszerrel, az 
egyes könyvtárak belátása szerint. A könyvtárak 
a letöltött adatok legtöbbjét az átfogó osztályo
zás jelzeteivel együtt kapnák meg; a jelzetekben 
a főosztályok számkódjait egy egyszerű program 
átalakítaná hárombetűs rövidítésekké;, a szakre
ferensek gondoskodnának a további feltárásról 
(alosztályok feltüntetése, földrajzi és/vagy formai 
kódok megadása). A többletmunka-ráfordítás te
hát minimális.

A Bk országos alkalmazása a DB központi 
szolgáltatásában akkor lenne lehetséges, ha a 
könyvtárak változtatási szándék nélkül el tudnák 
fogadni. Akkor lehetne a letöltött német, holland, 
brit és amerikai tételeket közvetlenül vagy a hol
land konkordanciák segítségével a Bk jelzeteivel 
ellátni. Az időpont megfelelő e döntés meghoza
talához: a regionális hálózatok ki- vagy átépülő
ben, az együttműködéses tartalmi feltárás első 
kísérleteinek időszakában vannak. Mind az online 
katalógusok, mind a regionális katalógusok 
szempontjából fatális lenne tovább halogatni a 
kérdés országos megoldását, miközben elszige
telt regionális megoldások születnek.

(Hegyközi Ilona)

92/155
SCHMITZ-ESSER, Winfried: New approaches to 
thesaurus application = Int.Classif. 18.vol. 1991.
3.no. 143-147.p. Bibliogr. 9 tétel.

Újdonságok a tézauruszok alkalmazásában

Tézaurusz

A hagyományos tézauruszok fő jellemzőinek 
és azok „mellékhatásainak” ismertetését az újfaj
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ta tézauruszokra való áttérés megindoklása kö
veti. A tézauruszok alkalmazásának lehetséges új 
területei a következők: 1. szakértő rendszerek, 2. 
interfészrendszerek, 3. tárgyra orientált tervezés 
és programkészítés, 4. hiperszöveg-rendszerek,
5. gépi fordítás és 6. gépi referálás. Ezek rövid is
mertetését követően a cikkben szó esik az alkal
mazás korlátáiról és a valószínűleg felmerülő új 
problémákról. A cikk végül felhívja a figyelmet a 
tézauruszokban rejlő új lehetőségek kihasználá
sára.

(Autoref.)

92 /156
BISWAS, Subái C. -  SMITH, Fred: Efficiency and 
effectiveness of deep structure based subject in
dexing languages: PRECIS vs. DSIS = Int.Forum 
Inf.Doc. 16-Vol. 1991. 3.no. 6-21.p. Bibliogr. 71 
tétel.

Két mélystruktúra-alapú tárgyi feltáró index
nyelv -  a PRECIS és a DSIS -  hatékonysága 
és teljesítménye

Hatékonyság; Információkereső nyelv; Lépcső
zetes mutató; Tárgyi feltárás; Tárgyszó

A tárgyi feltáró indexnyelv (TFI) mesterséges 
nyelv, amelyet arra használnak, hogy témákat ír
janak le vele; a következőkből áll: a) szótár, b) 
elemi kategóriák jegyzéke és c) szintaktikai sza
bályok. A láncindex-nyelv olyan TFI, amelynek ki
fejezései egymást többszörösen átfedő indexté
telek, amelyek meghatározott szintaktikai szabá
lyoknak megfelelően épülnek fel. A PRECIS 
(Preserved Context Index System), amelyet Aus
tin fejlesztett ki, és a POPSI (Postulate-based 
Permuted Subject Indexing), amelyet Bhatta- 
charyya, két ilyen láncindex-nyelv. A DSIS (Deep 
Structure Indexing System) a POPSI rendszer 
sokoldalúbb verziója, amelyet Devadason fejlesz
tett ki. Sok kísérlet történt a rendszerek összeve
tésére és annak megállapítására, hogy melyikük 
jobb, de egyik sem a kereső szempontjából. A 
tanulmány megkísérli összevetni a PRECIS-szel 
és DSIS-szel előállított nyomtatott tárgymutatók 
hatékonyságát és teljesítményét nem empirikus 
módszerrel, a következő öt, Craven által az in
dextételeknek a kereső szempontjából kívána
tosnak ítélt jellemzője alapján: 1. előreláthatóság,

2. rendezés, 3. áttekinthetőség, 4. tömörség, 5. 
kiválaszthatóság. Az adatok tesztelésére egy 600 
dokumentumból álló reprezentatív mintát hasz
náltak, amelyeket három társadalomtudományi 
témakörből választottak ki. Az ismertetés fő 
szempontjai: a) a szakkifejezés struktúrája, b) a 
szakkifejezések kapcsolatai, és c) a tételek struk
túrája, amelyeket a két rendszer generál. Egészé
ben véve a PRECIS index jobban beválik, mint a 
DSIS index a fenti jellemzők legtöbbje alapján, 
hatékonyabb keresést tesz lehetővé a használó 
számára.

(Autoref.)

92/157
CAFFO, Rossella: Indicizzazione per soggetto 
nell’ambito della cooperazione = Boll.lnf. -  As- 
soc.ltal.Bibl. 31 .a. 1991. 2.no. 145-152.p. Bibliogr. 
8 tétel.

Tárgyi feltárás (indexelés) az együttműködés 
összefüggésében

Besorolási adatok egységesítése; Online kataló
gus; Szabvány -könyvtári; Tárgyi feltárás

A dokumentumok tárgyi feltárásában ellenté
tek állnak fenn a katalogizálási szabályok és az 
egyes könyvtárak azon szándéka között, hogy a 
saját olvasóik igényeit kielégítsék. A számítógé
pesítés által nyújtott új lehetőségek oldják ezeket 
az ellentéteket, mivel könnyebbé, gyorsabbá és 
rugalmasabbá teszik a tárgyi visszakeresést. 
Ugyanakkor igen nagy szükség van a számítógé
pes tárgyi visszakeresés eszközeinek szab
ványosítására. Nagy szerepe van a tárgyi feltá
rásban is az „authority control” fogalmának és 
gyakorlatának, mint ez amerikai (Library of 
Congress, Western Libraries Network) és francia 
(RAMEAU) példákon látható.

(Autoref. alapján)

92/158
PETERS, Thomas A. -  KURTH, Martin: Control
led and uncontrolled vocabulary subject search
ing in an academic library online catalog = 
Inf.Technol.Libr. 10.vol. 1991. 3.no. 201-211.p. 
Bibliogr.
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Tárgyi keresés ellenőrzött és nem ellenőrzött 
szótár (címből vett kulcsszó) alkalmazásával, 
egy felsőoktatási könyvtár online katalógusá
ban

Gépi információkeresés; Kulcsszó; Online kata
lógus; Tárgyszó

A University of Missouri, Kansas City online 
katalógusának telefonon történő lekérdezéseit 
vizsgálták hét kiválasztott hónapban 1988 és 
1990 között. A vizsgálat azokra a keresésekre irá
nyult, amelyekben egyaránt használtak ellenőr
zött szótárból (a rendszer hiteles jegyzékéből), il
letve egy másik iépésben a címből származó 
kulcsszavakat. Ez utóbbiakat tekintették szaba
don választott kifejezéseknek, abban az esetben, 
ha nem szerepeltek a hiteles jegyzékben. Össze
sen 1972 keresést folytattak telefonon, amelyből 
435 volt témára irányuló, és 131 ún. kevert (ellen
őrzött és nem ellenőrzött szótárral folytatott) ke
resés. A kevert kérdéseket négy típusba sorolták: 

A típus: kétszakaszos keresés, amely szabad 
szótárral kezdődik, majd ellenőrzött szótárból 
vett kifejezésekkel folytatódik (egyszeri váltás) 
(51,1%)

B típus: kétszakaszos keresés, amely ellenőr
zött szótárral kezdődik, majd nem ellenőrzött 
szótárra vált (egyszeri váltás) (25,2%)

C típus: több szakaszos keresés, amely sza
bad szótárral kezdődik, és többször vált az ellen
őrzött és a szabad szótár között (7,6%)

D típus: több szakaszos keresés, amely ellen
őrzött szótárral kezdődik, és többször vált a sza
bad és az ellenőrzött szótár között (16%)

Vizsgálták az egyes keresési típusokban a 
használók kitartását (a bibliográfiai adatokat hívó 
FIND utasítás kiadásának száma alapján), vala
mint a keresés eredményességét az output 
mennyisége alapján.

A kitartás az ellenőrzött szótárral végzett és a 
kettőnél több szakaszú keresések során na
gyobb volt. Ez részben a rendszer architektúrájá
ból fakadhat, mivel a nem ellenőrzött kifejezést 
minden FIND utasítás előtt meg kell ismételni, 
míg az ellenőrzött kifejezésekkel könnyebb a le
kérdezés. A keresés eredményessége az első 
szakaszban nagyobb, mint a másodikban, de a 
harmadik és további szakaszok hozzák a legna
gyobb „termést” . Az output mennyiségileg jóval 
nagyobb a nem ellenőrzött szótáras keresésnél.

A rendszer architektúrája befolyásolja a hasz
nálók kereső magatartását, ezért nehéz erről ál
talános megállapításokat tenni, és talán nem is 
iétezik absztrakt kereső magatartás.

A keresési stratégiák oktatásában bátorítani 
kell a kreatív keresést, a címből vett kulcsszavak 
és ezek csonkolt alakjainak a használatát, akár 
többlépcsős keresés bevezetéseként is. (Az is
mert cím vagy az e tétéihez tartozó ellenőrzött 
tárgyszavak további tételek előhívására is alkal
masak.) A rendszer tervezésében figyelembe ve
endő szempont a használó saját szótárának 
megfeleltetése a rendszer szótárával, pl. kereső
kifejezések és a hiteles tárgyszójegyzékek auto
matikus összehasonlításával. Ugyancsak hasz
nos egy ún. híd funkció bevezetése, amely a 
visszakeresés teljességének bővítését teszi lehe
tővé a keresőkifejezések automatikus összekap
csolásával.

A nem ellenőrzött, címből vett kulcsszavakkal 
történő keresésre igény van. Használatukkal a 
kereső a rendszer korlátáit is igyekszik kipuhatol
ni, és ezt a jövendő online katalógusok tervezé
sében, a használatukra való felkészítésben figye
lembe kell venni.

(Orbán Éva)

92/159
SCHULZ, Ursula: Einige Aspekte zukünftiger In
haltserschliessung und Online-Benutzerkataloge 
= Bibliothek. 14.Jg. 1990. 3.no. 226-234.p. Bibli- 
ogr.

A jövőbeni tárgyi feltárás és az online haszná
lói katalógusok

Gépi információkeresés; Információkeresési 
rendszer értékelése; Letöltés; Online katalógus; 
Tárgyi feltárás

A könyvtári tartalmi feltárás szempontjából új, 
meghatározó fejleményt jelent a központi szol
gáltatásokból való letöltés és az online kataló
gus. A központi szolgáltatások átvétele miatt fel
szabaduló munkakapacitást a tárgyi feltárás bő
vítésére, valamint az online katalógusokban a 
keresés minőségének és kényelmének javítására 
lehet felhasználni. Ennek előfeltétele a végfel
használók keresési szokásainak megismerése és 
bizonyos területeken a szakértői ismeretek szoft
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verrel való helyettesítése. A tárgyi feltárás innova
tív megközelítéséhez hozzátartozik a hagyomá
nyos, befogadó munkastílus megváltoztatása, 
amit már a könyvtárosképzés során érvényre kell 
juttatni.

(Autoref.)

92 /160
TRINKHAUS, Manfred: Möglichkeiten und Aspek
te des sachlichen Zugriffs in Online-Katalogen = 
Bibliothek. 14.Jg. 1990. 3.no. 193-225.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A tárgyi hozzáférés lehetőségei és egyes 
szempontjai az online katalógusokban

Gépi információkeresés; Online katalógus; Tár
gyi feltárás

Az online katalógusok használatára vonatko
zó újabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy 
a tárgy szerinti keresés gyakoribb, mint ahogy 
azt feltételezik. Azt is kimutatták, hogy az online 
katalógusok használói a tárgyi keresést nehéz
nek találják, és hogy a tárgy szerinti keresés és 
az ismert mű keresése között alapvető különb
ség van. E cikk a rendelkezésre álló keresési le
hetőségeket a tárgyi hozzáférés szempontjából 
tárgyalja. Kitér a különböző indexelési eljárások
ra, a használói input feldolgozására és korrigálá
sára, az adatbázisokban való keresésre, a kere
sési eredmények megjelenítésére és más lehető
ségekre, amelyek segítenek enyhíteni a 
használók nehézségeit.

(Autoref.)

Katalógusok

92/161
QUEDENS, Jenny: Retrospektive Konversion in 
den USA = Bibliothek. 15.Jg. 1991. 1.no. 62- 
111 .p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven.

Retrospektív konverzió az Egyesült Államok
ban

Gazdaságosság -könyvtárban; Konverzió; Költ
ségelemzés

A Goldsmith’-Kress program példáján a cikk 
betekintést nyújt a retrospektív konverziós prog
ramok speciálisan amerikai vonatkozásaiba. A 
vizsgálat fő hangsúlya a gazdasági elemzésen 
volt. A szerző általában véve áttekinti a konverzi
ós programok költségstruktúráját, a Goldsmith’- 
Kress programra vonatkozóan pedig összeha
sonlító költségszámítást és költség-haszon-elem- 
zést végez.

(Autoref.)

92/162
BOSSERS, Anton: The PICA library automation 
network and retrospective catalogue conversion 
= LIBER Q. 1 ,vol. 1991. 1.no. 35-42.p.

A PICA könyvtárgépesítési hálózat és a kata
lógusok retrospektív konverziója

Gépi könyvtári hálózat; Konverzió

A PICA könyvtárak és más információközvetí
tő intézmények együttműködésen alapuló nem 
profit-orientált szervezet Hollandiában. Célja, 
hogy a számítógépes könyvtári hálózati lehető
ségek használatával előmozdítsa a résztvevők 
közti együttműködést, javítsa a vezetés színvona
lát és a felhasználónak nyújtott könyvtári szolgál
tatásokat. Az együttműködés, a források meg
osztott felhasználása előnyeit -  a hatékonyság 
és a jobb minőség érdekében -  hálózatban le
het igazán kihasználni, ehhez szervezeti, techni
kai és könyvtári-szakmai infrastruktúrára van 
szükség.

A szervezet az 1969-75 közötti időszakban 
Project on Integrated Catalogue Automation cím
mel egy kutatásként indult, 1976-ban vált műkö
dő rendszerré, 1986 óta független nem profit-ori
entált alapítványként működik.

Technikai téren a PICA 1976-1990 között az 
alábbiakat hozta létre (hálózati rendszerben): 
osztott katalogizálás, output lehetőségek (1976- 
1979); könyvtárközi folyóiratkölcsönzés (1982);
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Külföldi folyóirat-figyelő

helyi rendszerek -  kölcsönzés, gyarapítás 
(1983); központi online visszakereső rendszer 
(1985); helyi rendszerek -  online katalógus 
(1985); könyvtárközi könyvkölcsönzés (1988). 
Kezdetben a központi számítógéprendszerhez a 
terminál/printer munkaállomások bérelt telefon
vonallal kapcsolódtak. Később központi és helyi 
alkalmazásokat megvalósító hálózat jött létre, 
amelynek tagjai különböző módokon kapcsolód
tak egymáshoz (csomagkapcsolt hálózat stb.), 
és amelyben személyi számítógépek is szerepel
nek munkaállomásként. Az új fejlesztések (szab
ványosítás, intelligens munkaállomások stb.) 
nyomán 1992 végére tervezik azt a hálózatot, 
amelyben a könyvtáros és a felhasználó szakem
ber minden elérhető rendszert és adatbázist a 
saját PC-ismereteivel használni tud, egyetlen 
funkcionális menü segítségével.

Tíz év alatt erős, együttműködő szakmai inf
rastruktúra alakult ki a központi bibliográfiai adat
bázis körül. A jelenlegi osztott katalogizálási 
rendszert 800 munkaállomással 120 könyvtár 
használja, ez évente egymilliónál több kötet kata
logizálását jelenti. Az adatbázis 750 ezer tétellel 
bővül évente.

A központi adatbázis 1980 óta épül az új cí
mekkel, és azóta használják a könyvtárak a ret
rospektív katalogizálás, illetve retrospektív kon
verzió céljaira is. Az egyedi, helyi programok 
több százezer konvertált címet eredményeztek 
eddig (a könyvtári katalógusok több, mint 10 mil
lió címet tartalmaznak). A PICA megállapodást 
köt az OCLC-vel, a retrospektív konverziót segítő 
adatbázis használata érdekében, ezzel a PICA 
adatbázis 1980 előtti címeinek arányát feltehető
leg 25%-kal sikerül megnövelni. Hat egyetemi 
könyvtár és a Királyi Könyvtár 1990-ben közös 
programot kezdett a fontos gyűjtemények retros
pektív konverziós helyzetének értékelése, haté
kony együttműködési eljárás kialakítása és nem
zetközi szintű együttműködés előkészítése érde
kében. Ugyanakkor indult a jelentős, nem 
egyetemi tudományos könyvtárak retrospektív 
konverziós lehetőségeit vizsgáló program is.

A holland retrospektív konverziós programok 
megbízható szervezeti, technikai és szakmai inf
rastruktúrán alapulva indultak el, idejében, és 
megtervezett költségvetéssel. Kedvezően befo
lyásolja kimenetelüket az Európai Közösség vo
natkozó ajánlása, és legújabban az egyetemek 
jelentős anyagi támogatása.

(Mohor Jenő)

Lásd még 138,157-160

Információkeresés

92/163
MEADOW, Charles T.: The making of an informa
tion retrieval interface = int.Forum Inf.Doc. 
16-vol. 1991. 3.no. 22-26.p. Bibliogr. 17 tétel.

Információkeresési interfészek szerkesztése, 
gyakorlatlan végfelhasználók számára

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Gépi 
információkeresés

A cikk néhány információkeresési interfész 
vagy „előlap” tervezését tekinti át. Ezek célja a 
végfelhasználók segítése, azoké a nem gyakori 
használóké, akiktől nem várható el, hogy elsajá
títsanak, ill. észben tartsanak egy teljes parancs
nyelvet, mégis saját maguknak kell keresést vé
gezniük adatbázisokban. Az első interfészt a ko
rábbi modellre épülő továbbiak követték. Nincs 
olyan bevett elmélet vagy olyan megbízható la
boratóriumi adatok, amelyekre a tervezést ala
pozni lehetne, amelyből a használók teljesítmé
nye és reakciója megjósolható lenne. A cikk is
merteti a torontói egyetem könyvtár- és 
tájékoztatástudományi tanszékén létrehozott 
IIDA, az OAK és az OAK II főbb tervezési jellem
zőit, a tervezési döntések indokait, a használók 
reakcióit, és a jövőbeni interfész-terveket.

(Autoref.)

92 /164
Information specialists’ use of machine-assisted 
reference tools: evaluation criteria. Prepared by 
the Measurement and Evaluation of Service 
Committee, Machine-Assisted Reference Sec
tion, Reference and Adult Services Division, 
American Library Association = RQ. 31.vol. 
1991.1.no. 35-38.p. Bibliogr.

Kritériumok a gépi információkeresési szol
gáltatásokat nyújtó könyvtáros munkájának 
értékelésére
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Gépi információkeresés; Hatékonyság; Kommu
nikáció -használókkal; Minősítés

A könyvtárakban különböző elektronikus esz
közök -  helyi hálózatok, online kapcsolatok, CD- 
ROM -  állnak rendelkezésre. A szolgáltatások 
biztosításához, a könyvtárhasználók információs 
igényeinek kielégítéséhez sokoldalúan képzett, 
speciális tulajdonságok birtokában lévő szakem
berekre van szükség. Minősítésükre hat pontba 
csoportosítható szempontrendszert dolgoztak ki.

1. Technikai jártasság. Az információs mun
kát végző könyvtárosnak működtetnie kell a 
könyvtárban levő számítógépeket. A hardver 
meghibásodása esetén az egyszerűbb hibák 
azonosítása és elhárítása is rá vár. Feladata a 
rendelkezésre álló szoftverek, adatbázisok beha
tó ismerete. Gyakorlottan kell az olvasók igényei 
szerint a keresőkérdéseket megfogalmaznia, a 
találatokat listákba, bibliográfiákba szerkesztenie, 
illetve -  szükség esetén -  elektronikus posta út
ján továbbítania.

2. Tudás. Annak, aki magas szintű tájékoztató 
munkát akar végezni, ismernie kell a könyvtár 
gyűjteményeit, a felhasználható információs esz
közöket. Ki kell tudnia választania a probléma 
megoldásához legalkalmasabb számítógépes 
terméket vagy egyéb tájékoztatási forrást, ese
tenként ezek kombinációját. Tudatában kell len
nie a hozzáférhető eszközök előnyeinek és hátrá
nyainak, használnia kell a rendelkezésére álló se
gédleteket, például tézauruszokat a magas szintű 
és hatékony tájékoztatás biztosításához. Tisztá
ban kell lennie a szerzői jog vonatkozó előírásai
val, az információ-felhasználás előírásaival és a 
letöltés kérdéseivel.

3. Kapcsolatteremtő képesség. A tájékoz
tatónak mindenkor nyílt és szívélyes módon keli 
az olvasóhoz viszonyulnia, hatékonyan kell kom
munikálnia vele. A „nehéz használók” csalódott
ságból, sikertelen kísérletekből adódó gátlásait 
oldania kell, biztosítania kell az együttműködés
hez szükséges nyugodt légkört. Sokrétű és szi
lárd szakmai ismeretei birtokában a tájékoztató 
szakembernek magabiztosnak kell mutatkoznia, 
ugyanakkor szem előtt kell tartania a felhasználó 
igényeit a bizalmas jellegű referenszkérdések ke
zelésében.

4. Interjú. A tájékoztató könyvtáros nélkülöz
hetetlen tulajdonságai a gazdag képzelőerő és 
az intuíció. Az olvasó kérését saját maga számá

ra értelmeznie kell, szükség esetén a kérdések 
egész sorát kell tisztáznia ahhoz, hogy a kereső- 
kérdést megfogalmazhassa. Aktív közreműkö
déssel új irányba kell terelnie az olvasót. A prob
léma maradéktalan megoldásához további lehe
tőségeket kell felvillantania. Reális képet kell 
adnia a felmerülő költségekről, a szükséges idő
ről és a várható korlátokról. A választás érdeké
ben fel kell vázolnia a különböző nyomtatott és 
számítógépes eszközök főbb előnyeit és egyéb 
jellemzőit, és végül szükség szerint konzultálnia 
kell a téma szakértőivel a referenszkérdés megol
dása során.

5. A keresés végrehajtása. A tájékoztatónak 
azonosítania kell a megfelelő kulcsszavakat, a 
köztük levő kapcsolatokat, és a relációk feltünte
tésével meg kell fogalmaznia a keresőkérdést. A 
rendelkezésre álló adatbázisok közül ki kell vá
lasztania a legmegfelelőbbet. A helyes stratégia 
kialakítása során esetenként át kell szerkesztenie 
a keresőprofilt, majd pedig ellenőriznie kell az 
eredményt. Végezetül a használóval közösen ér
tékelnie kell a találatokat.

6. Szakmai felelősség. A tájékoztató szakem
bernek rendszeresen tanulmányoznia kell az in
formációtechnológia szakirodalmát, részt kell 
vennie továbbképzéseken, konferenciákon. 
Emellett állandó gyakorlással kell a különböző 
eszközökben rejlő lehetőségeket felderítenie a 
szabad gépidő ésszerű felhasználásával. A kollé
gákkal való kapcsolatok kialakítása, a konzultá
ció és egymás tapasztalatainak hasznosítása 
rendkívül fontos feladat.

(Pappné Farkas Klára)

Lásd még 156,184,186

Olvasószolgálat, referensz

92/165
OLSZAK, Lydia: Mistakes and failures at the refe
rence desk = RQ. 31.vol. 1991. 1.no. 39-49.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Tévedések és kudarcok a referenszmunkában
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Külföldi folyóirat-figyelő

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Kommunikáció 
-használókkal; Referensi

A foglalkozási tévedések következményei 
minden szakmát aggasztanak. Korábbi vizsgála
tok azt sugallták, hogy a referensz-szolgáltatást 
nyújtók tevékenységük fele időtartama alatt hibá
kat követnek el. Ez a vizsgálat, amely megfigye
léssel és strukturált interjúkkal gyűjtött adatokon 
nyugszik, egy felsőoktatási könyvtárban vizsgálja 
a tévedések és kudarcok előfordulását. Három fő 
kérdést tárgyal: 1. milyen tevékenység vagy ma
gatartás jelent tévedést illetve kudarcot, 2. milyen 
módszerekkel hívják fel a referensz-szolgálatban 
dolgozók egymás figyelmét ezekre, és 3. megfe
lelnek-e a referenszpultnál elkövetett tévedések a 
Bosk tanulmányában tárgyalt orvosihiba-típusok- 
nak. Az eredmények azt jelzik, hogy a referensz- 
könyvtárosoknak több, egymással versengő célt 
kell szem előtt tartaniuk, és hogy nem mindig fel
tétlenül a helyes válasz megadása a legfonto
sabb cél.

(Autoref.)

92 /166
SMITH, Lisa L : Evaluating the reference inter
view: a theoretical discussion of the desirability 
and achievability of evaluation = RQ. 31.vol. 
1991.1.no. 75-81.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A referenszbeszélgetés értékelése: elvi meg
gondolások ennek kívánatos és lehetséges 
voltáról

Értékelés; Kommunikáció -használókkal; 
rensz

A cikk részletesen megvizsgálja a referensz- 
interjúk értékeléséről szóló nagymennyiségű iro
dalmat, és meghatározza, milyen mértékben 
szükséges ill. kivihető az efajta értékelés. Annak 
ellenére, hogy újabban túlzottan hangsúlyozzák 
és misztifikálják a referensz-interjú szerepét a 
könyvtári tevékenységek egészén belül, a végső 
konklúzió az, hogy egyre nagyobb szükség van 
pontos értékelési mechanizmusokra. Továbbá, 
ha a jelenlegi technikákat -  melyek mind a

mennyiséget, mind (főként) a minőséget mérik -  
felismert korlátáikat figyelembe véve használják 
fel, elvégezhető az efajta hasznos, bár némileg 
szubjektív értékelés.

(Autoref.)

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

92/167
BRAID, Andrew: The role of LINC in the automa
tion of interlibrary loan and document supply in 
the United Kingdom = Interlend.Doc.Supply. 
19.VOI. 1991. 3.no. 101-104.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A Könyvtári és Tájékoztatási Együttműködési 
Tanács szerepe a könyvtárközi kölcsönzés és 
a dokumentumszolgáltatás számítógépesíté
sében, Nagy-Britanniában

Dokumentumszolgáltatás; Együttműködés -bel
földi; Könyvtári tanács -országos; Könyvtárközi 
kölcsönzés -számítógéppel

A Könyvtári és Tájékoztatói Együttműködési 
Tanácsot (Library and Information Co-operation 
Council, LINC) 1989-ben hívták életre Nagy-Bri
tanniában a könyvtárak közötti együttműködés 
hatékonyságának növelése érdekében. Tagjai 
sorába léptek a könyvtári hálózatok, egyesületek 
és számos könyvtár is. A LINC tevékenységében 
kiemelt helyet szentel a könyvtárközi kölcsönzés
nek, mint az együttműködés legfontosabb terü
letének. 1990-ben tanulmányban elemezték a 
számítógépesítés hatását a könyvtárközi köl
csönzésre és a dokumentumszolgáltatásra, meg
vizsgálták a meglévő gyakorlatot és felvázolták a 
tervezett intézkedéseket. A szerző e dokumen
tum alapján ismerteti a helyzetet.

Nagy-Britanniában a könyvtárközi kölcsönzé
si rendszer jól szervezett formája alakult ki, gyors 
és gazdaságos eljárásokat fejlesztettek ki, így a 
szolgáltatások igénybevételéhez nem volt szük
ség a fogadó könyvtárak számítógépesítésére e 
téren. Tehát, miközben a könyvtári munkafolya
matok automatizálása fokozatosan tért hódított,
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a könyvtárközi kölcsönzési kérések teljesítése to
vábbra is hagyományos módon, manuálisan tör
tént. Változás e kérdésben csak az utóbbi évek
ben következett be. Döntő lépést jelentettek a 
gépi központi katalógusok nyújtotta lehetőségek. 
Fokozatosan újabb és újabb területeken alkal
mazzák a könyvtárközi kölcsönzésben és doku
mentumszolgáltatásban a számítógépeket. Ma 
már a BLDSC-hez évente több mint 1 millió kérés 
érkezik az Automatizált Kéréstovábbító (Automa
ted Request Transmission, ART) rendszeren ke
resztül. Bevezették a kérések számítógépes ke
zelését és az automatizált üzenettovábbítást. 
Kísérleteket folytatnak a dokumentumok elektro
nikus tárolására (ADONIS). A dokumentumszol
gáltatás területén ígéretesnek tűnik a telefaxon 
történő továbbítás, bár a rendelkezésre álló ada
tok szerint csak 1%-át teszi ki a teljesített kéré
seknek.

Más országokban lényegesen nagyobb fokú 
a könyvtárközi kölcsönzés számítógépesítése, 
mint Nagy-Britanniában. Példaként említhető az 
Egyesült Államokban az OCLC, Hollandiában pe
dig a PICA.

Nehéz előre látni a könyvtárközi kölcsönzés 
gépesítésének irányait és ütemét. A részfolyama
tok integrált gépi rendszerbe ötvözése a kitűzött 
cél. A CD-ROM használata várhatóan új lendüle
tet ad a könyvtárközi kölcsönzés fejlesztésének, 
korszerűsítésének, mert lehetővé teszi nagy 
mennyiségű rekord tárolását, ugyanakkor a hoz
záférés gyors és olcsó.

A LINÓ fontos szerepet játszik a könyvtárközi 
kölcsönzés számítógépesítése terén Nagy-Bri
tanniában egyrészt a gépesítésre vonatkozó in
formációk összegyűjtésével és közzétételével, 
másrészt pedig a fejlesztési irányok befolyásolá
sával, a könyvtárakban folyó munka összehan
golásával.

(Pappné Farkas Klára)

Dokumentációs eljárások és termékeik
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REINFELD, Karen: Biographien-Datenbanken. 
Bestandsaufnahme und Analyse = Bibliothek. 
14.Jg. 1990. 3.no. 271-292.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.
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Életrajzi adatbázisok. Számbavétel és elem
zés

Adatbázis; Életrajz; Minerva -adatbázisokról [for
ma]; Segédkönyvek, kézikönyvek bibliográfiája 
[forma]

A cikk számba veszi, hogy milyen nyilvánosan 
hozzáférhető, életrajzi információkat tartalmazó 
adatbázisok léteznek, és közülük néhányat -  ke
resési tapasztalatok alapján -  részletesen is is
mertet. Az életrajzi adatbázisok formájukat és 
nagyságukat tekintve igen sokfélék: vannak, 
amelyek egy szakterületre korlátozódnak, és 
vannak egyetemesek; folyóiratok anyagát tartal
mazók és enciklopédikusak; bibliográfiaiak és 
teljes szövegűek.

A tisztán bibliográfiai adatbázisok mellett sok 
olyan van, amely más jellegű, kiegészítő informá
ciókat is tartalmaz. Az életrajzi adatbázisok gyak
ran nagy információs rendszerek részei.

A keresés nemcsak személyekre korlátozód
hat, az életrajzi adatbázisok sokféleképpen hasz
nálhatók.

Az életrajzi adatbázisok videotexen keresztül 
való hozzáférhetősége egyelőre nem kielégítő. A 
számítógépes tájékoztatás bizonyos fokig konku
renciát jelent a nyomtatott segédkönyvek számá
ra. Az életrajzi adatbázisok ennek ellenére nem 
pótolják a hagyományos információforrásokat, 
hanem sokkal inkább kiegészítik azokat, különö
sen azáltal, hogy más életrajzi forrásokat is meg
bízhatóan feltárnak.

(Autoref.)
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COURAGE, Maria-Anna -  ROBOZ Péter: Investi
gation of on-line database utilization in Hungary 
= Libri. 41.vol. 1991.3.no. 194-206.p.

Res. angol nyelven.

Az online adatbázisok használata Magyaror
szágon

Német nyelven lásd: Nachr.Dok. 41.vol. 1990.
6. no. 369-374. p.

Adatbázis; Adatbázis-szolgáltató vállalat; Szol
gáltatások átvétele; Távközlés
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Külföldi folyóirat-figyelő

A cikk -  elsőként -  a nyilvánosan hozzáfér
hető online adatbázisok magyarországi piaci le
hetőségeit, használóit és a használt adatbáziso
kat vizsgálja. A KGST-országokban az ilyen infor
mációhordozók használata még nem eléggé 
elterjedt ahhoz, hogy verseny alakulhasson ki. 
Magyarország a KGST-országok körében az el
sők között ismerte fel az elektronikus tájékoz
tatási szolgáltatások fontosságát, és tette lehető
vé azok használatát. Az információipar Magyar- 
országon viszonylag újkeletű, és az elektronikus 
információ piacának szerkezete további fejlesz
tést igényel. Ezért nehéz átfogó, teljes ismerte
tést adni erről a piacról.

(Autoref.)
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Craig G.: Indexing and compressing full-text 
databases for CD-ROM = J.Inf.Sci. 17.vol. 1991.
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Res. angol nyelven.

Teljes szövegű adatbázisok indexelése és tö
mörítése, a CD-ROM számára

CD-ROM; Gépi szövegelemzés; Hatékonyság; 
Indexelés; Teljes szövegű adatbázis

Az olcsó és népszerű CD-ROM-ok igen nagy 
mennyiségű szöveges adat tárolására képesek, 
de viszonylag lassú rajtuk a keresés, ezért igen 
fontos, hogy a szöveget megfelelően indexeljék. 
Ezáltal csökken a keresés időigénye, valamint az 
a központimemória-terület, amelyet a mutató le
köt. A konkordancia azt is lehetővé teszi, hogy a 
teljes szöveget ne kelljen végigkeresni egy szó 
előfordulásainak megtalálásához. Fontos feladat 
a kompresszió, a tömörítés, mind a szövegtest, 
mind a mutatók esetében.

A szövegtest a legnagyobb adatstruktúra, de 
természetes nyelvű lévén igen redundáns, ezért 
számos kompressziós lehetőséggel tömöríthető 
(pl. a nagybetűk részleges elhagyása; a közpon
tozási jelek szavaktól független kezelése; aritme
tikai szórövidítés), és igen fontos, a tömöríthető- 
séget meghatározó tényező a felbontás finomsá
gának, a pointerekkel azonosított lexikai 
egységek méretének a megválasztása.

A legnagyobb kisegítő adatstruktúra a kon
kordancia, amely a szöveg minden szavának va
lamennyi előfordulására pointerrel utal. Ez erede
tileg feleakkora, mint a fő szöveg. Tömöríthető a 
gyakori szavak elhagyásával, bár ez a keresési 
teljesítmény rovására mehet. Megalapozottabb 
az a tömörítés, amely a szó előfordulási gyakori
ságának valószínűségéből számítja ki a szavak 
közötti távolságot, és ennek alapján kódolja a 
konkordancia pointereit. Ez 50%-os tárigény- 
csökkenést hoz.

A lexikai hierarchia alapján konvertálhatók a 
konkordancia szavai nagyobb -  fejezetnyi, 
könyvnyi -  egységekre, és ez tartalmazza a lexi
kai egységek lemezcímeit is. A tömörítést itt e cí
mek újfajta megállapításával érték el.

A szövegtest összes szavát tartalmazó lexiko
non át érhető el a konkordancia, és ez alkalmas 
az aritmetikai kóddal rövidített szavakból álló fő 
szöveg dekódolására is a keresés végén. A per
mutált lexikon teszi lehetővé egy kifejezés vala
mennyi rotált változatának -  elöljárós és toldalé- 
kos alakjának -  a megtalálását.

A fenti adatstruktúrákkal egy bizonyos szót 
tartalmazó valamennyi mondat egy CD-ROM-on 
lévő szövegből az alábbi lépésekben jeleníthető 
meg:

-  a szó keresése a lexikonban,
-  a lemez elérése a konkordancia-tételek 

blokkjának elolvasásához,
-  a konkordancia-tételek blokkjának dekódo

lása,
-  a konkordancia-pointerek konvertálása le

mezcímekre a lexikális hierarchiaindex felhaszná
lásával,

-  a lemezcímek alatt talált mondatok leolva
sása, dekódolása és megjelenítése.

Az adatstruktúra megtervezésekor a felhasz
nált lemezterüiet, a szükséges központi memó
ria, a lemezkeresési idő, a feldolgozási sebesség 
és a kívánt válaszadási idő között kell egyensúlyt 
teremteni.

(Orbán Éva)
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GRANICK, Lois: Assuring the quality of informa
tion dissemination: responsibilities of database 
producers = Inf.Serv.Use. 11.vol. 1991. 3.no. 
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Res. angol nyelven.
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Az információterjesztés minőségének biztosí
tása; az adatbázis-előállítók felelőssége, az 
értékelés szempontjai. Felmérés

Adatbázis; Adatbázis-szolgáltató vállalat; Felmé
rés [forma]; Hatékonyság

Az adatbázisok előállítóit régóta foglalkoztat
ják az információ minőségének, a nagyfokú pon
tosság biztosításának kérdései. Újabban a hasz
nálók is nagyobb figyelmet tanúsítanak az adat
bázisok minősége iránt. A NFAIS-tagok körében 
végzett felmérésre alapozva (melynek adatai a 
függelékben szerepelnek) a cikk ismerteti és táb
lázatba foglalja az adatbázisok minőségi értéke
lésére szolgáló, a SCOUG (Southern California 
Online Users Group) konferenciáján kidolgozott, 
10 pontból (azon belül 1-11 kérdésből) álló 
szempontrendszert. Külön feltünteti, miért felelő
sek az információ-előállítók, az adatbázis-szol
gáltatók, és miért mindketten. A 10 szempont a 
következő: következetesség, tárgykör, időszerű
ség, pontosság, hozzáférhetőség, integráció, 
output, dokumentáció, használók képzése, költ
ség-érték arány.

(Autoref. alapján)
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URR, Clifford: Will the real hypertext please stand 
up? = Comp.Libr. May, 1991.46-49.p.

Óvakodjunk a hypertext-utánzatoktól!

Hiperszöveg

A szerző célja az, hogy segítsen a könyv
táraknak az információpiacon hiperszövegként 
kínált utánzatokat felismerni, és óvja őket az ilyen 
rendszerek beszerzésétől. A hiperszövegnek 
számos definíciója létezik. Ezek általában a rend
szerben lévő információkhoz való nem lineáris 
hozzáférést hangsúlyozzák, de a lényeg nem ez, 
hanem a hiperszöveg-hálózat kapcsolataiból és 
elágazási pontjaiból összetevődő struktúra minő
sége, azaz egy logikus és következetes osztályo
zási rendszer kialakítása, hiszen a hozzáférés ha
tékonysága ezen áll vagy bukik.

A hiperszöveg fő gyengéje, hogy rengeteg 
időt és energiát vesz igénybe a megfelelő sze

mantikai kapcsolatrendszer kifejlesztése, és 
fennáll annak a veszélye, hogy a kész produk
tumban végül csak a rendszer készítője tud el
igazodni. Jó analógia egy hiperszöveg-rendszer 
szemléltetésére egy hagyományos könyvtári állo
mány és annak katalógusa. Minél nagyobb egy 
állomány, annál nagyobb feladat hárul a kataló
gusok szerkesztőire, hogy megteremtsék a haté
kony eligazodás lehetőségét.

Egy minőségi osztályozási rendszerben a 
hozzáférési sémáknak, utaknak következetesek
nek és előre láthatóaknak kell lenniük. Ha egy hi- 
perszövegben ez hiányzik, akkor a többi csak 
„díszítés” , bármilyen vonzó is a laikus használó 
számára; lényegtelen, sőt, félrevezető, akárcsak 
egy csodálatosan mutató repülőgép, amely nem 
tud repülni.

A cikk egy pozitív és egy negatív példát hoz 
fel az elmondottak szemléltetésére; egy valódi, il
letve egy „hamis” hiperszöveg-rendszer lényegé
nek bemutatásával. A szerző maga „hiperszöve- 
gesítette” a FARS (Fatal Accident Reporting 
System) nevű halálosbaleset-statisztikai kiadvány
1988-as évkönyvének egy részét. A nyomtatott 
változat különféle címszavak alatt (Járművek, Ve
zetők stb.) fejezetekre tagolódik. Ilyenkor termé
szetesen egy olyan információkeresési rendszer 
kifejlesztésére van szükség, amely nemcsak az 
ezen fejezetcímek alatti keresést teszi lehetővé, 
hanem kereszthivatkozásokkal sok-sok olyan 
adatot is összekapcsol, amelyek fizikailag más 
és más fejezetekben fordulnak elő. így valójában 
új elérési útvonalakat lehet létrehozni az informá
cióbázishoz, ami növeli a hozzáférési értéket, a 
keresés hatékonyságát.

Ellenpéldaként egy olyan rendszert képzel
jünk el, amelyben ha kijelölünk egy szót, akkor 
megkapjuk az összes ezzel azonos szóhoz veze
tő útvonalat, bármelyik fájlban fordulnak is ezek 
elő. Az ilyen rendszereket némelyek „automati
kus hiperszövegnek” nevezik, holott ezek nem 
tesznek többet, mint egy szabadszöveges infor
mációkeresési rendszer, hiszen elhanyagolják a 
valódi szemantikai kapcsolatot. Vagyis az, hogy 
egy szót azonosan írunk le, nem jelent feltétlenül 
jelentésbeli összefüggést, gondoljunk csak arra, 
hogy a „fa” szó elvezethet minket a juharfához, a 
fa-diagramokhoz vagy a mosómedvét fára kerge
tő vadászkutyához.

Mivel a könyvtárosok és indexelők már évszá
zados tapasztalatokkal rendelkeznek az osztá
lyozási rendszerek, katalógusok kifejlesztésében,
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Külföldi folyóirat-figyelő

a hiperszöveg-rendszerek szemantikai hálózatai
nak kialakításában elsősorban az ő szakér
telmükre kellene támaszkodni.

(Novák István)
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Res. angol nyelven.

A szoftverrel kapcsolatos információk nyilván
tartása és feltárása

Gépi információkeresési rendszer; Szoftver; Té- 
zaurusz -számítástechnikai

A szoftverek is az emberek szellemi teljesít
ményének hordozói, feltárásuk és nyilvántartá
suk a jövőben a könyvtárak feladata lesz.

Németországban 1989 óta a felsőoktatási in
tézmények a kölni egyetem számítógépes rend
szerszervezési tanszékének vezetésével együtt
működnek nemcsak a szoftverek előállításában, 
hanem nyilvántartásában és feltárásában is; a 
program neve Akademische Software Kooperati
on (ASK). Ennek keretében ASK-SISY néven gépi 
tájékoztatási rendszert hoztak létre a szoftverek
ről, ASK-SAM néven elektronikus postai úton 
közvetlenül lehívható szoftverszolgáltatást nyúj
tanak az ingyenes szoftverekből (kb. 150 darab), 
elektronikus vitafórumokat működtetnek (jelenleg 
a jogtudomány, az informatika, az építésügy, a 
gazdasági informatika, a vegyipar, a nyelvtudo
mány és a gyártástechnológia területén), és díjjal 
jutalmazzák a német felsőoktatásban kifejlesztett 
legjobb szoftvert.

Az ASK-SISY rendszer jelenleg kb. 1500, a fel
sőoktatásban kifejlesztett vagy a kereskedelem
ben ezen intézmények számára kínált szoftver le
írását tartalmazza, havi gyarapodása 100 tétel 
körül van. Folyamatban van a kereskedelmi szol
gáltatók által a felsőoktatásban szokásos feltéte
lekkel forgalmazott szoftverek és a felsőoktatási 
tájékoztatási rendszerek által kifejlesztett ill. gyűj
tött szoftverek feldolgozása. A rendszer tartal
mazza kb. 800 fájlszerver rövid leírását is, a szük
séges hálózati címekkel. A „más adatbázisok” 
funkció révén közvetlenül át lehet kapcsolni ha

sonló katalógusokra (NISSPAC -  Nagy-Britan- 
nia, eLib -  Berlin, Net-Lib -  USA). Az ASK-SISY 
valamennyi országos és nemzetközi hálózaton 
keresztül hozzáférhető.

Az ASK-SISY három tárgyi feltáró mezőt tar
talmaz, ezek a szoftver alkalmazásának szakterü
letére, a program funkcióira, és az operációs 
rendszerre vonatkoznak. A tárgyszavakról a ke
resés hatékonyabbá tétele érdekében jegyzék 
készíthető. A rekordok számának növekedése 
miatt az angol NISS-szel (National Information 
and Services on Software) együttműködve tézau- 
ruszt fejlesztettek ki. A tézaurusz az indexelés és 
visszakeresés eszköze, segíti a szerzőket szoft
verük tárgyának megjelölésében, a számítógépi 
programok fajtáira és tartalmára vonatkozó 
kulcsszavak jegyzéke, megkönnyíti a német és 
az angol rendszer közötti adatcserét. (A cikk köz
li a tézaurusz szakcsoportjait és egy mintaoldalt.) 
A tézaurusz cserélhető mellékleteként adják köz
re a gyakran változó adatokat (operációs rend
szerek, hardver- és szoftverkövetelmények). A té
zaurusz további nemzetközi programok alapjául 
szolgál, például egy angol-német-spanyol nyelvű 
szoftverkatalógushoz.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 153,191

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

Lásd 117

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek
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