
A többrészes cikksorozat első részében a 
mikroszámítógépekre kifejlesztett információtáro
ló és -visszakereső szoftverek értékelési szem
pontjait és a szoftverek kategorizálását adják. 
Ezek szerint klasszikus UK (információtároló és 
-kereső) szoftver a Bib/Search, Cardbox+, 
CDS/ISIS, Freebase, Headfast, IdeaList, Inma- 
gic, Nutshell, Polydoc. Végfelhasználói kategóri
ába tartozik az Archivist, Notebook-ll, Papyrus, 
Pro-Cite, Reference Manager, Ref-Filer. „Egyéb” 
besorolást kapott a 3by5, Aks-lt, AskSam, KAwa- 
re, Texplore, Personal Librarian és a Wordcrun- 
cher. Ez utóbbiba kerültek az indexelő, a tel- 
jesszöveg-kereső, a személyes információkezelő 
és a hypertex-kezelő programok.

Az UK szoftverek ismertetése és értékelése 
az alábbi tulajdonságok és funkciók alapján ké
szült:

1. Technikai követelmények: működtető ope
rációs rendszer(ek); szükséges hardver konfigu
ráció.

2. Speciális változatok, biztonság: a létező kü
lönleges változatok (többfelhasználós-hálózati, 
demo, csak olvasható verzió); adatvédelem, biz
tonság jelszavakon keresztül; egyes fájlokra, 
egyes funkciókra nézve, illetve mezők, rekordok 
elrejtésére.

3. Használhatóság, felhasználó-barát jelleg: 
kézikönyv, vagy oktatókönyv, annak érthetősé
ge, szerkezete; a program során használható 
„helpek”; hibaüzenetek; parancsok vagy menük; 
felhasználói hibák és belső zavarok (pl. áramki
maradás) tűrése.

4. Korlátok: maximális karakter/mező, karak- 
ter/rekord, karakter/fájl, rekord/fájl, fájl/prog- 
ram.

5. Bevitel és adatkarbantartás: billentyűzetről 
közvetlen input a programba; beépített képer
nyő-editor vagy külön szövegszerkesztő haszná
lata; létező rekordok editálásának lehetősége; 
elődefiniált rekordstruktúrák; mezőhozzáadás 
vagy -törlés lehetősége létező rekordszerkezet
ben; változó mezőhossz; meghatározott mező- 
hossz-maximum utólagos módosításának lehető
sége; mezőtartalom-ellenőrzési lehetőségek; 
közvetlen input lehetősége más géppel olvasha
tó adatformáról.

6. A tárolt információk indexelése: maximális 
karakterszám; maximális indexszám fájlonként; 
index-formák (egy szó, összetett kifejezés); stop
szó-lista; azonnali vagy kötegelt indexelés; se
besség; az eredeti és az indexelt adat méretének

viszonya; kontrolláltfogalom-jegyzék vagy éppen 
tézaurusz-struktúra használata.

7. A tárolt információ keresése: indexen ke
resztül vagy szekvenciálisán; a nem indexelt in
formáció kereshető-e szekvenciálisán egy inde
xelő programon belül; kiírathatók-e az indexek; 
az indexlistából kijelölhető-e a fogalom, mint ke
resőkérdés; Boole-keresési lehetősége (és, nem, 
vagy); csonkolásos keresés; a keresési stratégia 
megőrzése.

8. Adatkimenet: a különféle szabványos out
putformátumok megléte; felhasználói formátum
definiálás; címek, elnevezések beszúrhatók-e az 
outputba; közvetlen adatcsere lehetősége más 
programokkal; a folyóiratnak megfelelő formájú 
hivatkozásjegyzék kiíratható-e.

A sorozat következő cikkei a kiválasztott 22 
UK szoftver részletes ismertetését, fentiek szerin
ti értékelését és összehasonlítását fogják tartal
mazni.

(Mohor Jenő)
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Kiadói tevékenység
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A tudományos folyóirat sorsa

Folyóiratkiadás

Még alig 2-3 éve több mint 400 tudományos 
és mintegy 350 tudományos-ipari folyóirat jelent 
meg a Szovjetunióban. A technika problémáival 
300 időszaki kiadvány foglalkozott. Az utóbbi két 
évben kialakult gazdasági helyzet negatív hatást 
gyakorolt a tudományos információ csatornáira.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A piacosodás, a hirtelen áremelkedés következ
tében a tudomány iránti érdeklődés megcsap
pant, a lap- és könyvkiadásban összeomlott a 
gazdaság. Megnőtt a régebben tiltott művek ki
adói példányszáma, a tudományos-technikai 
szaklapoké viszont visszaesett. Mindezek ellené
re a folyóirat még sokáig megőrzi jelentőségét a 
tudomány eredményeinek megismertetésében. 
Ezért a jelenlegi kiadványrendszert korszerűsíteni 
kell: egyrészt rendet kell teremteni benne, mert 
nem a tudományos munkát végzők igényeinek 
megfelelően alakult; másrészt növelni kell a kiad
ványok gyakorlati hasznosságát informatív érté
kük, jelentőségük emelésével, a publikációk ter
jedelmének csökkentésével.

A folyóiratok helyzetét a gépipar példáján 
vizsgáljuk. Itt a legtöbb tudományos-technikai fo
lyóirat 30-50 éve jelenik meg. Sajnos, e folyóira
tok nem reagálnak elég gyorsan az új irányzatok
ra, új technikákra. A tarka képet mutató kiadvá
nyok közül 24-et vizsgáltak. Kiderült, hogy a 
gépgyártás tematikáját még e 24 sem képes tel
jesen felölelni. Vannak átfedések és sokszor nem 
is indokoltak. A folyóirat profilját a kiadók hatá
rozzák meg és nem a gépgyártás tudományának 
logikája, struktúrája. Az általános géptan problé
máinak csak némelyike rendelkezik saját folyói
rattal. Az aktuális témákat egyenlőtlenül és hiá
nyosan képviselik a lapok. A vizsgált kiadványok
nak csak a fele közöl referátumokat és 
annotációkat. Egyiknek sincs mutatója. Egyik 
sem mutatja be egy gyártmány teljes életciklusát. 
Az alapkutatások eredményei sokszor csak 7-8 
év elteltével jutnak el az iparba, mivel a „magas 
tudomány” szaklapjai mindinkább elkülönülnek a 
gyakorlati célúaktól. Elérkezett az idő, hogy el
gondolkodjunk az elsődleges és másodlagos in
formációs áradat egyesítéséről a számítógépes 
feldolgozás és kiadványszerkesztés felhasználá

sával. Az egységes technológia elősegítené a 
jobb gazdálkodást az idővel és a papírral. Meg
könnyítené a szakember dolgát is: minimális szá
mú kiadványból a lehető legtöbb információt 
nyerné.

A tudományos-technikai időszaki kiadványok 
tökéletesítésének egyik módja: szabályozni kell 
egy adott tudományos technikai tevékenység ki
adványainak tárgyi-tematikai rendszerét; rendet 
kell teremteni az elsődleges és másodlagos infor
mációs kiadványok körül; fel kell számolni a mes
terségesen támasztott hivatali korlátokat a szak- 
folyóiratok és az információs központok kiadvá
nyai között; ki kell dolgozni egy új 
kiadványrendszert. Ennek megvalósításához tár
sadalmi megrendelésre, részletes piackutatásra, 
a tudományos periodikum új koncepciójára van 
szükség.

A másik út: a fölösleges kiadványok számá
nak csökkentése, a publikációk karakterének 
megváltoztatása, alkalmassá tétele a korszerű in
formációs csatornába való gyors bekerülésre. Er
re az útra a szerző már 10 éve javaslatot tett, az
óta alig változott valami, bár egy ideig megjelent 
egy új típusú folyóirat (Élektrotermiá), mely némi 
reménységgel kecsegtetett.

A tudományos-technikai társaságok szövetsé
ge kezdeményezésére ki kell dolgozni a szakfo
lyóiratok új tipológiáját.

(Mátyus Krisztina)
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Az ismertetett cikkek forrásai:

Am.Libr. -  American Libraries (ŰS)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Austr.Libr.J. -  Australian Library Journal (AU) 
Bibliotékád. Moskva -  Bibliotékád. Moskva (SU) 
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliothek -  Bibliothek (DE)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Boll.lnf. -  Assoc.ltal.Bibl. -  Bolletino d’lnformazioni 

-  Associazione Italiana Biblioteche (IT)
Bottom Line -  The Bottom Line (US)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Coll.Res.Libr.News. -  College and Research Libraries. 

News (US)
Comp.Libr. -  Computers in Libraries (US)
Educ.lnf. -  Education for Information (I)
EI.Libr. -  Electronic Libraries (I)
Inf.Serv.Use. -  Information Services and Use (I) 
Inf.Technol.Libr. -  Information Technology and Libra

ries (US)
Int.Cat.Bibl.Cont. -  International Cataloguing and Bib

liographie Control (I)
Int.Classif. -  International Classification (I)
Int.Forum Inf.Doc. -  International Forum on Informati

on and Documentation (I)
Interlend.Doc.Supply. -  Interlending and Document 

Supply (GB)
J.Educ.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Education for Library 

and Information Science (US)

J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB) 
Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)
Kn.lnf. -  Kniínice a Informácie (CS)
LIBER Q. -  LIBER Quarterly (I)
Libr.Arch.Secur. -  Library and Archival Security (US) 
Libr.Assoc.Rec. -  Library Association Record (GB) 
Libr.Inf.Res.News. -  Library and Information Research 

News (GB)
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Trends -  Library Trends (US)
Libri -  Libri (I)
Mitt.Arb.gem.Parlam- Behördenbibi. -  Mitteilungen 

der Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Be
hördenbibliotheken (DE)

Mitt.Ver.Österr.Bibl. -  Mittilungen der Vereinigung Ös
terreichischer Bibliothekare (AT)

Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE) 
Nauín.-Teh.lnf. -  Nau?no-Tehni5eskaS Informaciá 

(SU)
Online Rev. -  Online Review (I)
Pers.Train.Educ. -  Personnel Training and Education 

(GB)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
Prz.Bibl. -  Przegl^d Biblioteczny (PL)
RQ -  RQ (US)
Scand.Public Libr.Q. -  Scandinavian Public Library 

Quarterly (Sx)
Sov.Bibliogr. -  Sovetskat Bibliografie (SU)
Wilson Libr.Bull. -  Wilson Library Bulletin (US)
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