
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
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TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek
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A számítógépes hálózatok alkalmazása az ír 
könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásokban; 
felmérés

Felmérés [forma]; Gépi könyvtári hálózat; Helyi 
gépi hálózat; Számítógép-hálózat

Egy 1990-es kérdőíves felmérés során átfogó 
képet kívántak kapni Írországban arról, hogy a 
könyvtári és információs szektor milyen mérték
ben veszi igénybe a számítógépes hálózati tech
nológiát, valamint arról, hogy milyen érzésekkel 
viseltetnek iránta (melyek a használat és nem 
használat okai).

A vizsgálat két területre terjedt ki, a LAN (Lo
cal Area Network -  helyi hálózatok) és a WAN 
(Wide Area Network -  széles területre kiterjedő 
hálózatok) használatára. Különböző minervák 
alapján háromféle intézménytípust kerestek meg.
1. egyetemi, főiskolai könyvtárak, 2. közművelő
dési könyvtárak, 3. szakkönyvtárak. 295 intéz
mény kapott kérdőívet, Észak-írországban 70, az 
ír Köztársaságban 225. Ezek 46,8%-a, 138 db ér
kezett vissza, 57,5% Észak-írországból, 42,2% az 
ír Köztársaságból.

Írország könyvtárainak 30%-a használ valami
lyen helyi hálózatot, a legelterjedtebb szoftver a 
Novell. A látszólag alacsony használati arány 
megegyezik egy másik felmérés eredményével, 
amelyben 1989-ben kis- és középvállalatokat kér
deztek meg.

A hálózat használatának céljaként a követke
zőket jelölték meg: adatbázisokhoz való hozzáfé
rés, perifériák üzemeltetése, elektronikus posta, 
fájl küldés, kapcsolati lehetőség WAN hálózatok
hoz. A LAN használat előnyeire vonatkozó kér
désre adott válaszok közül -  érdekes módon -  
nem a „költségek csökkentése” vagy a „személy
zeti létszámmegtakarítás” volt a jellemző, hanem 
a „meglévő szolgáltatások javítása”, a „gyorsabb 
információszolgáltatás”, „hatékonyabb ügyinté
zés”.

A LAN-nal kapcsolatos panaszok száma vi
szonylag alacsony. Ezek a személyzet oktatásá
val, a hardver és szoftver inkompatibilitásával, a 
rendszerek megbízhatatlanságával és a műszaki 
segítség elégtelenségével kapcsolatosak. A nem 
használat okaként az szerepelt a legtöbbször, 
hogy az erről való döntés nem a hatáskörükbe 
tartozik. A következő válaszok szerepeltek még, 
gyakorisági sorrendben: nem gondoltak még a

használatára, nem látják értelmét, túl drága len
ne, nem tudnának rendszert választani.

Lényegesen több könyvtár és tájékoztató 
központ (41%) a WAN használó. A háromféle in
tézménytípusnál eltér az arány: a képzőintézmé
nyek könyvtárainak 65%-a, a szakkönyvtáraknak 
40%-a és a közművelődési könyvtáraknak 20%-a 
a használó. A hálózatokon keresztül bonyolított 
külföldi tranzakciók számában vezet Nagy Britan
nia (31%) és az USA (27%), a többi elenyésző. A 
legnépszerűbb WAN hálózat a Public Switched 
Data Network, privát hálózatokat viszonylag ke
vesen vesznek igénybe. A használat célja, fon
tossági sorrendben: fakszimile-továbbítás, online 
adatbázishoz való hozzáférés, elektronikus posta 
és könyvtárközi kölcsönzés. Az előnyök közül itt 
első helyen a „gyorsabb információszolgáltatás” 
állt, ezt követte a „meglévő szolgáltatások javítá
sa”, „megbízhatóbb kommunikáció” és az „új 
szolgáltatások bevezetésének lehetősége”.

Bár a WAN esetében is kevés problémát je
leztek, ezek viszont meghatározóak. 11% pa
naszkodott a vonalak megbízhatatlanságára, 
problémát jelent itt is a képzés, a rendszerek kö
rüli bizonytalanság, az inkompatibilitás. A nem 
használat oka 28%-nál a döntési illetéktelenség. 
Használói szándékát a nem használók 73%-a fe
jezte ki és 26% nem kíván csatlakozni WAN-hoz 
a jövőben sem.

(Kovács Lászlóné)

Lásd még 162

Orvostudományi tájékoztatás
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Res. angol nyelven.

Az AIDS-szei kapcsolatos tájékoztató munka 
az amerikai közművelődési könyvtárakban; a 
könyvtárak és az AIDS-szolgálatok vezetőinek 
magatartása; javaslatok a jövőre
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Felmérés; Közérdekű tájékoztatás; Tájékoztatás 
-orvostudományi

Felmérést végeztek 200 közművelődési 
könyvtár és AIDS-szolgálat igazgatója és/vagy 
igazgatóhelyettese körében (az általuk ellátandó 
népesség 250.000-999.999 fő volt). Az eredmé
nyeket a cikk a következő csoportosításban adja 
közre: források, szolgáltatások és programok, 
együttműködési tervek, számítógépes háttér, fel
tételezett problémák; és leír 20 működő progra
mot. Javaslatot ad a politika és a programok re
formjára, többek között a könyvtárak és AIDS- 
szolgálatok együttműködésének bővítésére, a 
könyvtárakban az AIDS-ről tartott tájékoztató 
programok társadalmi elfogadásának és megér
tésének előmozdítására, az AIDS-ről szóló infor
mációk szabad hozzáférhetőségének biztosí
tására, vidéki területeken is, és összegzi a jelen
legi információigényeket.

(Autoref.)

Társadalomtudományi tájékoztatás

Lásd 141

Kutatás és termelés információellátása

Lásd 146

Közérdekű tájékoztatás

Lásd 175

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

Lásd 127

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

Lásd 164, 171

Pénzügyi és gazdasági kérdések
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Rés. angol és svéd nyelven.

A recesszió megtanít bennünket

Gazdálkodás -könyvtárban

A gazdasági recesszió komolyan próbára te
szi Finnországot. A nemzeti jövedelem gyorsab
ban csökken, mint a 30-as években és az adójö
vedelem egyre kevesebb. A közigazgatásban el
bocsátások várhatók, mindössze a következő 
számadatok mutatnak növekvő tendenciát: a 
munkanélküliek aránya és a könyvtári látogatá
sok száma. A közkönyvtárak gyors eredményt 
hozó intézkedésekkel próbálkoznak: a beszerzé
sek visszafogásával, rövidített nyitva tartással, a 
személyzet csökkentésével. A helyzetből egy po
zitív dolog is adódik: a könyvtárosok olyan meg
oldások keresésére kényszerülnek, amelyeknek 
valószínűleg a recesszió után is hasznát veszik 
majd.

Finnország települései különféle megoldások
ra jutottak. A vantaa-i könyvtár Dél-Finnország 
fővároskörnyéki területén a munkaköri leírások 
és a nyitva tartás rugalmasabbá tételével és a 
személyzetnek a csúcsidőre való koncentrálásá-
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