
Külföldi folyóirat-figyelő

sok. Természetesen az utat nem kell végigjárni, 
lehetőség van arra is, hogy azonnal egy bizo
nyos forrásban keressen.

A „Gateway” jelenleg a prototípus fázisában 
van. Jóllehet a felsőoktatás számára fejlesztették 
ki, elvei és technológiája „átruházható”, így kö
zépiskolai, általános iskolai és közkönyvtári kör
nyezetben is használható lenne.

Amikor a használókat megkérdezték, hogy a 
jövőben milyen irányban fejlesztenék a „Gate- 
way”-t, még több adatbázis beépítését javasol
ták, és azt, hogy a rendszer ne csak a könyv
tárból, hanem a kollégiumokból és otthonról is 
elérhető legyen.

(Novák István)
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A papír jövője az információs társadalomban

Dokumentum -gépi információhordozón; Infor
mációtechnológia; Papír

Sokan úgy vélik, hogy az elektronikus infor
mációhordozók gyors fejlődése az elmúlt 10-15 
évben hatni fog a papír használatára és szerepé

re. A fejlődés feltehetően tovább folytatódik 
majd, így az információ elektronikus formában 
történő tárolása és továbbítása egyre olcsóbb és 
könnyebb lesz.

Ám a papír iránti igény nem esett vissza a 80- 
as években. A legiparosodottabb országokban, 
ahol a fejlődés a legszembetűnőbb, az egy főre 
eső papírfogyasztás még nőtt is. Ez azt bizo
nyítja, hogy a papír megőrizte versenyképessé
gét és tovább tud fejlődni. Ez főként a gyártásá
ban végbement haladásnak köszönhető. Az elő
állítás költsége alacsony maradt, kevesebb 
nyersanyagból most nagyobb mennyiséget tud
nak készíteni.

Miként maradt a papír versenyképes az elekt
ronikus hordozókkal? A papír hordozható és ol
csó anyag. Az olvasó könnyűszerrel áttekintheti 
a nyomtatott információt és kiválogathatja, ami 
neki fontos. Az elektronikus hordozók egyik leg
nagyobb előnye viszont, hogy a bennük tárolt in
formáció egyszerű úton naprakésszé tehető, fel
frissíthető. De ha valamit sokáig, nyugodt körül
mények közt akarunk tanulmányozni, azt jobban 
közvetíti a papír. Az írott forma egyszersmind hi
telt is ad az információnak.

A legnagyobb kihívás, amivel a papíriparnak 
szembe kell néznie, a környezetvédők által gya
korolt nyomás: már nem elég megfelelni a kör
nyezetvédelmi előírásoknak. A legújabb követel
mény, hogy a papírgyártás a környezetetet 
egyáltalán ne szennyezze.

Gyakran hangoztatják, hogy hamarosan felnő 
egy generáció, amely már annyira hozzászokik 
az elektronikus közléshez, hogy nem lesz 
szüksége többé papírra. Ezidáig az elektronikus 
hordozók fejlődése növelte a papírfelhasználást. 
Ha a társadalom racionálisan gondolkodik, és 
hagyja a dolgokat ellenőrzés mellett fejlődni, 
akkor a papír képes lesz megfelelni az új ki
hívásoknak.

(Mátyus Krisztina)

Audiovizuális, elektronikus, optikai infor
mációhordozók
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Térítéses másolási szolgáltatások a könyv
tárakban

Gazdálkodás -könyvtárban; Kari könyvtár; Máso
lás; Térítéses szolgáltatás

Majdnem minden könyvtárnak van másolási 
szolgáltatása, amely mind a használók, mind a 
könyvtár számára hasznos. Az előbbiek számára 
azért, mert segít időt és pénzt megtakarítani, a 
könyvtár számára pedig, mivel javítja a hozzáfé
rést, az állomány védelmét, és a költségvetést ki
egészítő bevételi forrás. A cikk a használók által 
önállóan végzett másolás egyes kérdéseit vizs
gálja.

Szervezeti kérdések. A másológép beszerzé
sét és üzemeltetését a könyvtár bonyolíthatja 
önállóan (jobban kézben tartja a dolgot) vagy a 
könyvtár más részlegének (pl. nyomda) bevoná
sával (nagyobb a szakértelem, de a bevételen 
osztozni kell), esetleg külső cég megbízásával 
(ezt nagyon megfontoltan kell kiválasztani).

Pénzügyi kérdések. Az önkiszolgáló másolás 
jelentős bevételi forrás lehet. Az, hogy a bevétel
ből ki részesedik, lényegében a szervezeti meg
oldástól függ. A szolgáltatás a hasznot csökken
tő költségekkel is jár (berendezések karbantartá
sa, anyagok stb.). Ha az intézmény más részlege 
vagy külső cég üzemelteti a másológépet, a 
könyvtárat csak a bevétel egy megállapodásos 
része illeti meg. A másolással kapcsolatban 
többféle jelentés készül (pl. havi jelentés a fizetés 
módja szerinti bontásban). A költségvizsgálat ki
derítheti, hogy az anyagok és a személyzet költ
sége arányban állnak-e a másolásért kért pénz
összeggel.

Statisztika. Ennek összeállítását a gépeken el
helyezett számlálók segítik. A teljes másolási 
mennyiség bontható pl. a nyilvános és a munka
helyeken elhelyezett másolók teljesítménye sze

rint. Az egyes készülékeket a statisztikákból kide
rülő eltérő igénybevételük miatt időnként cserélni 
célszerű.

Berendezések. A két legfontosabb kérdés: 
bérelni vagy vásárolni (mindkét esetben elenged
hetetlen a karbantartási szerződés), és mekkora 
legyen a gép teljesítménye. Az utóbbi kiszámít
ható a jelenlegi gép havi teljesítménye, vagy a 
becsült használat figyelembevételével. A beszer
zendő másolók számát a visszaosztott könyvek 
vagy az állomány nagysága alapján szokták el
dönteni (pl. húszezer kötetenként egy másolót 
javasol az ALA). A beszerzési döntés kritériumai: 
ár, használt papír (lap vagy tekercs), a papírtálca 
kapacitása, percenkénti másolatszám, az első 
másolat előállításának ideje, bekötött könyvek 
kezelése, papírnagyság, kompatibilitás az üzem
ben lévő fizetési rendszerrel.

Hozzáférés. Háromféle fizetési mód szoká
sos: érme, auditron (a másolatokat számláló 
szerkezet) és hitelkártya (személyi azonosítóval). 
Az auditront, mivel kevésbé biztonságos, a leg
több helyen hitelkártyával váltották fel.

Használói vizsgálatok. Kevés ilyenre került sor 
eddig. Az UTHSCSA (University of Texas Health 
Sciences Centre at San Antonio) könyvtárában 
végzett vizsgálat, amelyre a cikk többször utal, 
egy hétköznapon és egy hétvégi napon a hasz
nálók kategóriáját, a másolt anyag jellegét és a 
megelégedettséget mérte fel.

Szerzői jog. A könyvtárközi kölcsönzés vagy 
a másolási szolgáltatás bonyodalmaival ellentét
ben önálló másolás esetén mindössze egy figyel
meztető táblát kell elhelyezni minden másolón, a 
többi a másolást végző olvasó felelőssége.

(Hegyközi Ilona)
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