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1985-ben az Európai Közösség Miniszterek 
Tanácsa állást foglalt a közösség könyvtárainak 
szorosabb együttműködése mellett. Az állásfog
lalás megállapítja, hogy az európai könyvtárak a 
kulturális, a tudományos és a gazdasági jelentő
ségű információk kincsestárai, de kincseik akkor 
aknázhatók ki teljesen, ha a tartalom feldolgozá
sa és terjesztése új technológiák alkalmazásával 
történik.

1987-ben az EK Bizottsága felhívást intézett a 
Közösség minden érdekelt szervezetéhez, hogy 
nevezzen meg minden olyan lényeges döntést, 
amely a közös európai információszolgáltató pi
ac kialakítását célozza. A felhívás célja az EK in
formációszolgáltatási versenyképességének fo
kozása más országok, különösen az Egyesült Ál
lamok és Japán hasonló szolgáltatásaival 
szemben. A felhívás nyomán a LASER (London 
and South Eastern Library Region = London és 
a Dél-Keleti Könyvtári Régió) az LUC (Library 
and Information Technology Centre = Könyvtári 
és Információtechnológiai Központ) segítségé
vel, a PICA-val (Hollandia) és a DBMIST-tel 
(Franciaország) együttműködve kidolgozott egy 
javaslatot. Ez felhívja az Európai Közösséget,
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hogy részben finanszírozza az ún. Nyitott Rend
szerek Összekapcsolása Kísérleti Programot 
(Open Systems Interconnection -  OSI), amely
nek célja az európai könyvtári hálózatok közötti 
könyvtárközi kölcsönzés kialakítása. Az OSI célja 
a kölcsönös kommunikációra épülő szolgáltatá
sok biztosítása a használók számára, olyan szá
mítógépes rendszerek részvételével, amelyek kü
lönböző országokban működnek és egymástól 
eltérő gyártmányúak. Ennek megvalósításához 
az ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
egy tervezetet készített a számítógépes és háló
zati kommunikáció folyamatainak megértéséhez. 
A könyvtárközi kölcsönzésre vonatkoztatva ez 
olyan szabványok kidolgozását jelenti, amelyek a 
könyvtárközi kölcsönzési üzenetközlésre, a kü
lönböző bibliográfiai adatbázisokban való kere
sésre és az üzenetkezelő rendszerek berendezé
seire, szoftvereire és kommunikációjára vonat
koznak.

Európában a könyvtárközi kölcsönzési szol
gáltatások részben az egybehangolt állománya
lakítás, a források közös használatának biztosí
tása érdekében fejlődtek ki, részben pedig azért, 
hogy kulturális, tudományos és gazdasági irodai
mat szolgáltassanak a használónak. A szolgálta
tások fejlődése Európán belül igen eltérő. A 
könyvtárközi kölcsönzés két fő szolgáltatásra 
osztható: az első, amikor a kölcsönzés könyv
tárak között jön létre, azaz az állomány több 
könyvtár között oszlik meg, a második pedig, 
amikor a szolgáltatás dokumentumszolgáltató 
központok által valósul meg, egy központosított 
állománnyal. Bár a gépesítés és a hálózatok kifej
lődése javította a különböző országok közötti 
könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát a bib
liográfiai azonosítás, az állományhoz való hoz
záférés és a szolgáltatás területén, a tökéletes 
megoldást még nem sikerült megtalálni. A könyv
tárközi kölcsönzési hálózatok jelenlegi konfigurá
ciójukban inkompatibilisek egymással. Alapvető 
fontosságú tehát a nyitott rendszerek összekap
csolhatósága, ha azt akarjuk, hogy az EK tagor
szágok teljes fegyverzetben, versenyképesen
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tudjanak fellépni az olyan nagy észak-amerikai 
adatbázisokkal szemben, mint pl. az OCLC.

Az első nagy lépést Kanada tette meg, ahol a 
Nemzeti Könyvtár kifejlesztett egy könyvtárközi 
kölcsönzési üzenetközlő szabványt. Ez volt az 
alapja azon ISO megbeszéléseknek, amelyek tár
gya egy nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési 
szabványtervezet volt. Az ISO munkacsoport 
(TC46/SC4/WG94) úgy adaptálta és egészítette 
ki a kanadai javaslatot, hogy az mind az európai, 
mind az amerikai hálózatok szükségleteinek 
megfeleljen.

A Kanadai Nemzeti Könyvtár és a BLDSC 
(British Library Document Supply Centre) egy 
megvalósíthatósági tanulmányt készített az ösz- 
szekapcsolhatóság lehetőségeinek felmérésére 
az említett szabványtervezet felhasználásával. A 
washingtoni Kongresszusi Könyvtár bekapcsoló
dásával már a kísérleti program tervezésével fog
lalkoznak: hogyan használható az OSI szab
ványtervezet a nemzetközi könyvtárközi kölcsön
zés üzenetközvetítésében?

1988 decemberében Kanadában került sor a 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési szab
ványtervezet véglegesítésével kapcsolatos nem
zetközi fórum első ülésére. Ezen megvitatták 
mind az említett megvalósíthatósági tanulmányt, 
mind pedig az EK Bizottság által előterjesztett 
OSI kísérleti programot. A fórum döntése szerint 
alapvető jelentőségű e két program összehango
lása.

Egy másik kísérleti program, az ún. kapcsolt 
rendszerek kísérleti programja (Linked Systems 
Project), amelynek célja az Egyesült Államok bi
zonyos számú könyvtárának összekapcsolása 
bibliográfiai keresés és lelőhelytájékoztatás céljá
ból. Ez a program a Z 39.50 számú amerikai 
nemzeti szabványt használja, amely különbözik 
az említett ISO szabványtervezettől. Úgy tűnik, 
az idő megérett arra, hogy egy gyakorlati progra
mot indítsunk az EK-n belül a szabványok alkal
mazása és összekapcsolhatósága terén gyűjten
dő fontos ismeretek és szakértelem megszerzése 
érdekében.

1988 augusztusa és 1989 januárja között a 
LASER/LITC (Egyesült Királyság), a PICA (Hol
landia) és a DBMIST/SUNIST (Franciaország) 
egy megvalósíthatósági tanulmányt készített, 
amelynek célja egy kísérleti könyvtárközi köl
csönzési rendszer megvalósításával kapcsolatos 
problémák feltárása. A tanulmány megvizsgálta a 
három ország könyvtárközi kölcsönzési infra

struktúráját, valamint az országos hálózatok mű
ködéséhez szükséges eszközöket. Az elkészült 
tanulmány tartalmazza: 1) a könyvtárközi köl
csönzés működési modelljét, 2) a könyvtári 
anyagok és a lelőhelyazonosítás modelljét, 3) a 
könyvtárközi kölcsönzési szabványtervezet és a 
szükséges szolgáltatások értékelését, 4) az 
X.400-as protokoll bemutatását és működési te
rületét. A munka kiegészült még egy előterjesz
téssel a könyvtárközi kölcsönzési nyitott rend
szerek összekapcsolt hálózatának európai kísér
leti megvalósításáról, melyet az EK Bizottsága 
elfogadott. A kísérleti programban a következők 
vesznek részt: az Egyesült Királyság részéről: 
London and South Eastern Library Region (LA
SER); Hollandiából: Pica Centrum voor Bibliothe- 
ek Automatisering; Franciaországból: Ministére 
de l’Education National, Direction de la Program- 
mation et du Développement Universitaire, Sous- 
Direction Des Bibliothéques (SDB).

A kísérleti program céljai:
1. Az Egyesült Királyságban, Hollandiában és 

Franciországban működő három gépesített 
könyvtári hálózat összekapcsolása a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés és az üzenetközlő szol
gáltatások támogatására és fejlesztésére;

2. A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési 
szolgáltatások hatékonyságának növelése;

3. Az OSI kommunikációs szabványok lehe
tőségeinek felmérése könyvtárközi kölcsönzési 
szolgáltatások céljára a különféle technikai jel- 
lemzőjű számítógépes hálózatok összekapcsolá
sával.

A kísérleti program 1990-ben indult és három 
évig tart, finanszírozását a résztvevők, valamint 
az Európai Közösségek Bizottsága vállalta (DG 
XIII B). A teljes költség 2 579 000 ECU. A prog
ram megvalósítása 3 szakaszban történik.

1. szakasz: műszaki, funkcionális és szolgál
tatási kívánalmak meghatározása a 3 hálózat 
összekapcsolásához

2. szakasz: az OSI kommunikáción alapuló 
könnyvtárközi kölcsönzési rendszer megvalósítá
sa és működési tesztje

3. szakasz: a három ország 46 könyvtára által 
működtetett rendszer használata és értékelése.

Az első szakasz 1990 októberében sikeresen 
befejeződött, s megkapta az engedélyt a követ
kező két fázishoz. A 2. szakaszban, amely 1990 
novemberében kezdődött, az egyedi megvalósu
lások kipróbálására kerül sor. A 3. lépésben kez
dődik el a hálózat rendes működése, és megkez
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dődik a szolgáltatások értékelése. Ez a szakasz 
1992 elején indul.

A kísérleti program áttekintése

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési szol
gáltatások az ISO által kifejlesztett könyvtári 
szabványokon alapulnak (ISO/DIS 10160,10161, 
10162, 10163). Az új, nemzetközi szolgáltatás a 
meglévő országos szolgáltatásokba integrálódik. 
A létrejövő hálózat ebből következően saját és 
nyitott rendszerek keveréke lesz. Működési alap
elve, hogy a nemzetközi szolgáltatásba való be
lépés a három ország központjain keresztül tör
ténik. Ezek a LASER, a Pica és az SDB/SUNIST.

A kísérleti program fő elemei:
► A jelenlegi, a LASER, a Pica és az 

SDB/SUNIST által működtetett országos 
könyvtárközi kölcsönzési rendszerek,

► a kísérletre kijelölt könyvtárak;
► az új nemzetközi könyvtárközi kölcsönzé

si szolgáltatás;
► az új kísérleti hálózat és a meglévő orszá

gos hálózatok közötti interfész.
Mindegyik központ az országos hálózati inf

rastruktúrán keresztül egy könyvtári közösséget 
lát el. Mindegyik infrastruktúra különböző gyárt
mányú formátumokat és termékeket használ. Az 
Egyesült Királyságban a LASER a VISCOUNT és 
az ARTtel hálózatokat használja, Franciaország
ban a szolgáltatás a PEB-en, Hollandiában pedig 
a SURFnet egyetemi hálózaton és az Y.25-ÖS 
kapcsolaton keresztül történik. Mindkettőt az elő
fizető könyvtárak bérlik.

Az országos központok bizonyos könyv
tárakat kiválasztanak az ION programban való 
részvételre. Ezek között olyan alapvető jelentősé
gű könyvtárak szerepelnek, mint pl. a BLDSC, a 
holland Királyi Könyvtár és a francia CADIST 
könyvtárak.

A nemzetközi szolgáltatás kivitelezése mind
három országos központnál „front end” pro
cesszorok segítségével történik, amelyek egysé
ges „előlapot” nyújtanak a különféle rendszerek 
használatához. Ez a megközelítés a jelenlegi szá
mítógépes rendszereken csak minimális változta
tást igényel, és más hasonló európai könyvtári 
hálózatok belépését is lehetővé teszi.

A könyvtárközi kölcsönzési szabványos adat
egységek hordozására a CCITT X.400 protokollt

használják. Az OSI és az országos rendszerek 
közötti illesztés biztosítására „kapu” koncepciót 
fejlesztettek ki. A kapu megoldásoknak mind
egyik központnál közös interfésze lesz az ISO 
könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatáshoz, a helyi 
interfészek pedig mindegyik országos hálózat 
követelményeinek megfelelnek. A kapu feladata 
az, hogy a jelenlegi országos szolgáltatást az új 
nemzetközi szolgáltatáshoz illessze. A jelenlegi 
országos struktúrák kulcsszerepet játszanak a kí
sérleti programban. A kísérlet kapcsolatot teremt 
a három országos infrastruktúra között, és a 
használó szempontjából új, nemzetközi szolgál
tatást hoz létre.

A holland Pica mind monográfiákra, mind pe- 
riodikumokra vonatkozó szolgáltatást nyújt 250 
könyvtár számára, beleértve a 3 országos köz
ponti katalógust. A szolgáltatás Tandem TXP 
rendszeren, Leidenben működik. Központi bibli
ográfiai adatbázist használ, amely több mint 5 
millió leírást tartalmaz, s mind bibliográfiai adatel
lenőrzésre, mind lelőhely-megállapításra használ
ható. A használó belépése egy bérelt vonalháló
zaton, a Datanet-1-en vagy az egyetemi SURFnet 
hálózaton át történik. A meglévő PICA-rend- 
szerben a használó először azonosítja a keresett 
mű adatait a központi katalógusok adatbázisá
ban való kereséssel. Ezt követően a kérés beke
rül a rendszerbe és körbe jár a szóba jöhető lelő
helyek között. Ha a cím nincs meg az adatbázis
ban, a kérés akkor is bekerül a rendszerbe, és a 
központi katalógust működtető intézmény ha
gyományos módon ellenőrzi. A szolgáltató 
könyvtárnál a kérés vagy „nem teljesített” címkét 
kap, ebben az esetben továbbítják a következő 
lelőhelyre vagy „teljesített” jellel látják el.

Franciaországban az SDB/SUNIST működte
ti a gépesített szolgáltatást, az adatok tárolása 
IBM 3090-es számítógépen történik. A használó 
a TRANSPAC nyilvános hálózaton át léphet be a 
rendszerbe 1B minitel, terminál vagy modemmel 
ellátott mikro segítségével. A kérések továbbítása 
olyan formátumban történik, amely megfelel az 
ISO ajánlásoknak (TC 46/SC4) és automatikusan 
biztosítja minden kérés tárolását. A rendszerben 
olyan fontos dokumentumszolgáltató központok 
szerepelnek, mint a Centre de Prét de la Biblio- 
théque Nationale (CPBN) vagy az Institut Natio
nal pour l’lnformation Scientifique et Technique 
(INIST). A jelenlegi rendszerben a használó egy 
külön keresési folyamattal azonosítja a kérést a 
CCN-ben (időszaki kiadványok országos kőz-
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ponti katalógusa), vagy ismeri a rendelkezésre 
álló lelőhelyeket. Ekkor belép a rendszerbe, meg
nevezi a kérést, a lelőhelyet, s elvégez minden 
egyéb szükséges műveletet a kéréshez.

Az Egyesült Királyságban a londoni LASER 
rendszer a szolgáltatást hét brit könyvtári régió 
részvételével működteti a VISCOUNT hálózat út
ján. Szolgáltatását kb. 1900 könyvtár, cég és fel
sőoktatási intézmény használja. Szorosan kap
csolódik a BLDSC-hez mind lelőhely-nyilvántar
tás, mind kommunikációs szempontból az 
ARTtel hálózattal. A szolgáltatás különlegessége, 
hogy különbséget tesz régión belüli és régiók kö
zötti szolgáltatás között.

A VISCOUNT rendszerben a használó azono
sítja a kérést a cím/szerző, az ISBN vagy a hivat
kozás segítségével. Ezután megjelennek a hasz
náló saját régiójának állományai. Ha a használó 
saját régiójában nincs lelőhely, más régió állo
mányait jelzi ki. Az adatbázisban a BLDSC mo- 
nográfiaállománya 1980-tól szerepel. A keresé- 
si/azonosítási fázis után a használó a következő 
üzenetet adja:

1. saját régióból jövő használó
2. más régióból jövő használó
3. üzenet a BLDSC-nek az ARTtel-en keresz

tül.

A keresés összekapcsolódik az üzenettel. A 
válasz jelzi a teljesítést vagy a nem-teljesítés 
okát. Automatikusan további lelőhelykeresés kö
vetkezik.

A LASER és a PICA adatbázisok alapvetően 
egyes könyvtárak állományait tartalmazó köz
ponti katalógusokon alapulnak, az állomány több 
száz könyvtárban oszlik meg. Hatékony szolgál
tatás céljából először a keresett mű és lelőhely 
azonosítására van szükség, mielőtt könyvtárközi 
kölcsönzési utasítást adnánk. Ha ezt elmulaszt
juk, az lesz a következménye, hogy a kérés a LA
SER és a PICA hálózati központjaihoz kerül, s ott 
újra kezdődik a folyamat. Az SDB/SUNIST ezzel 
szemben alapvetően a dokumentumszolgáltató 
központok használatán alapszik, ahol állomány 
és szolgáltatás egy helyen összpontosul.

Annak érdekében, hogy a 3 résztvevő szá
mára megfelelő legyen a könyvtárközi kölcsön
zési szolgáltatás, különféle szintű fejlesztések el
végzését javasoljuk:

A szolgáltatások tekintetében t
1. könyvtárközi kölcsönzési üzenetküldési 

szolgáltatás
2. keresés, szaktanácsadás, üzenetküldési 

szolgáltatás
A szolgáltatásokkal összefüggő folyamatok 

tekintetében
1. azonosítási szakasz két lépésben:

a. könyvtárközi kölcsönzési szaktanácsadás
b. keresés

2. nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési sza
kasz két lépésben:
a. a kérés kezelése
b. a kölcsönzés intézése

A LASER és a PICA szándéka a kutatás és a 
visszakeresés, továbbá a könyvtárközi kölcsön
zési üzenetküldés szabványosítása. Az SDB/SU
NIST a megadott kísérleti időszakban csak az 
üzenetközlési szabványt akarja megvalósítani, a 
keresési mechanizmusokat pedig csak a kísérlet 
végén, egy külön fejlesztési fázisban, a LASER és 
a PICA segítségével.

Az egybehangolás a kísérlet egyik legfonto
sabb eleme. Az új szolgáltatás működésének 
meghatározását nagy gonddal és figyelemmel 
végezték. Négy fő területtel foglalkozik: szolgál
tatás, szabványok, ION modell, fejlesztés.

1. Szolgáltatási szempontok

A kísérleti program célja a három rendszer 
összekapcsolása. A résztvevő könyvtárak szá
mára a jelenlegi gyakorlat az országos rend
szerek használata. Az ION az országos rend
szereket nemzetközivé erősíti. A használó szá
mára ez a nemzeti rendszereken belüli külön 
lehetőségként jelenik meg: új funkciókat jelent 
nemzetközi kérések küldésére és fogadására 
nézve. Az országos rendszerek az országos köz
pontokon mint kapukon keresztül léphetnek be a 
nemzetközi rendszerbe. A központokat X.25 kap
csolja össze. A kérő és a válaszadó könyvtárak a 
nemzetközi kéréseket az országos központokon 
keresztül küldik és fogadják.

A kísérleti programba behívott könyvtárak 
lesznek a rendszer fő használói. Ezek az Egye
sült Királyságban a VISCOUNT és az ARTtel há
lózatokhoz kapcsolt felsőoktatási és közművelő
dési könyvtárak, Franciaországban a CADIST
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könyvtárak, Hollandiában pedig a PICA-hoz kap
csolt könyvtárak, a Királyi Könyvtár, valamint 
közművelődési és felsőoktatási könyvtárak.

A kérések irányításához és körözéséhez út
mutató áll rendelkezésre. A körözés könyvtártól 
országba (a központokon keresztül) történik, te
hát nem ponttól pontig, de a használó befolyá
solhatja a folyamatot.

A nemzetközi szolgáltatás használatának dí
jazását az ION Társulás szabja meg. Valószínű
leg rögzített áras díjszabást fogadnak el mind a 
kölcsönzésért, mind a másolatszolgáltatásért. A 
számlázás az ION Társulás vezetésének feladata 
lesz, tehát a könyvtárak egymásnak nem fognak 
számlázni.

2. Szabványok

A kísérleti programban szereplő partnerek az 
ISO TC 46, a Nyitott Bibliográfiai Rendszerek 
Nemzetközi Fóruma (IFOBS) és a Nyitott Rend
szerek Európai Műhelye (EWOS) munkájában 
vesznek részt.

A kísérleti program a szabványos szolgáltatá
sok megvalósításának gyakorlati megközelítését 
célozta meg: a kísérlet a meglévő infrastruktúra 
alapján óhajt egy új, nemzetközi szolgáltatást lét
rehozni, tehát nem kerül sor új használói szolgál
tatási elemek bevezetésére pusztán azért, mert 
szerepelnek a szabványban. A szabványok hasz
nálata tehát a szabványosított szolgáltatásoknak 
csak egy részére korlátozódik, még akkor is, ha 
ez esetben nincs teljes összehangolódás a szab
vánnyal. Másrészt viszont, amennyiben a szab
ványos szolgáltatások használói feladatok ellátá
sára vonatkoznak, szigorúan ragaszkodnak a 
szabványhoz. Azon szabványokat, amelyek 
könyvtári szolgáltatáshoz rendelkezésre állnak, 
az ISO TC 46/WC4/WG4 munkacsoport fejlesz
tette ki. A csoport két szabványon dolgozik, az 
egyik, az ISO 10160/10161 a könyvtárközi köl
csönzésre, a másik, az ISO 10162/10163 a kere
sésre és a visszakeresésre vonatkozik. Az ION 
program minden szükséges kommunikációs fel
adatra ezeket alkalmazza. Az SR (kutatás-vissza
keresés) szabványt a PICA és a LASER közötti 
kereső és üzenetközvetítő szolgáltatásnál hasz
nálják.

3. Az ION modell

Az ION modellen belül a jelenlegi szolgáltatá
sok egy olyan központi elgondoláson alapulnak, 
ahol a központok a technikai közvetítők. Ennek 
megfelelően a központ-modell egybedolgozásá- 
ra került sor, amelyben az entitások azonosak a 
szabványtervezetben említettel.

4. Fejlesztés

A fejlesztési munka azon változtatásokra vo
natkozott, amelyek a jelenlegi országos rend
szerek és a front-end rendszerek között vannak. 
Ahol szükséges, mindhárom helyen összehan
golt fejlesztést hajtunk végre, de az adott orszá
gos központokban is szükség lesz az egyes or
szágos rendszereknek az új nemzetközi szolgál
tatáshoz való adaptálására.

A második szakaszban a használók megis
merik a program célját, szolgáltatásait, működé
sét, valamint az értékelés szempontjait. Az okta
táshoz segédanyagok és kézikönyvek állnak ren
delkezésre. A használói értékelés három területre 
terjed ki: betanítás és dokumentáció; a kísérleti 
rendszer; a kísérleti nemzetközi könyvtárközi köl
csönzési szolgáltatás.

Az értékelés módszertana az országos rend
szerektől és a szabvány gépektől kapott statiszti
kai adatok, írott dokumentumokból és személyes 
beszélgetésekből vett szubjektív vélemények és 
más forrásokból származó statisztikai összeha
sonlítások keverékéből áll össze.

A statisztika tartalmazza: 1. a forgalom nagy
ságát, -  a többi központokhoz küldött és a ka
pott nemzetközi kérések számát; 2. a teljesítés 
arányát -  a küldött és a kapott kérések pozitív 
és negatív arányát; 3. a szolgáltatási időt -  a ké
rés indítása és a válasz érkezése közötti időt; 4. a 
szabvány gép feljegyzi az ISO szolgáltatások 
használatát: a küldött és a kapott üzenetek szá
mát, az adatkommunikációs hibákat.

A használók köre: olvasók/kutatók, könyv- 
tárosok/információs szakemberek, könyvtári 
szervezetek, dokumentumszolgáltató központok. 
A használói körbe beletartoznak mindazok, akik 
kéréseket küldenek, illetve anyagot szolgáltat
nak.
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Kitekintés

Az ION program megkülönbözteti az alábbi 
felhasználókat: kérő; válaszadó (szolgáltató vagy 
pozitív, illetve negatív válaszadó; közvetítő-kérő 
(bibliográfiai ellenőrző központ, amely más 
könyvtárak számára kér); közvetítő-válaszadó 
(bibliográfiai ellenőrző központ, amely pozitív 
vagy negatív választ ad, más könyvtárak megbí
zásából); bibliográfiai ellenőrző központ (olyan 
intézmény, amely olyan kérésekkel foglalkozik, 
amelyeket nem lehet a nemzetközi kérőtől auto
matikusan a potenciális lelőhelyre juttatni.

Barbárok a kapuknál: a 
szellemi tulajdon válsága

Bruce L. Flanders

Az emberek lassan belefáradnak abba, hogy 
újabb és újabb válságokról hallanak, bármennyi
re valódiak és veszélyesek is azok. Mit számíta
nak már holmi mérgező hulladékkal teli hordók, 
amelyeket illegálisan dobálnak az óceánokba? 
Vagy azok a tizennyolcévesek, akik úgy tudják, 
hogy Kolumbusz Kristóf az Oregon Trail felfede
zője volt és a Rock of Gibraltár egy heavy metal 
zenekar? Nem is beszélve a Stephen King regé
nyek megállíthatatlan és esztelen elburjánzásá
ról...

Pedig a szerző a jelen cikkében egy újabb 
krízist jelent be: a szellemi tulajdon válságát. És 
noha ez nem hangzik olyan félelmetesen, mint az 
amazonasi őserdők pusztulása, mégis mindany-

Záró megjegyzések

Az ION Társulás mind az országos hálózatok 
munkájáról, mind az új nemzetközi szolgáltatás 
kívánalmairól lényeges információk birtokában 
van. Alapvető célja egy olyan, sikeresen működő 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési hálózat de
monstrálása, amely könnyen bővíthető és adap
tálható más, csatlakozni kívánó európai könyv
tárak számára.

Bruce L  Flanders: Barbarians at the gate (American Libra
ries, 1991. July/August, p, 668-669.) c. írását Novák István 
tömörítette

nyiunk életére hatással lesz; bennünket, könyv
tárosokat állandó lelkiismeretvizsgálati rohamok
ra fog késztetni, és a könyvtáros konferenciákon 
véget nem érő vitákat fog eredményezni.

A szellemi tulajdon válságát úgy definiálhat
nánk, hogy az olyan közjog-politikai káosz és 
gazdasági betegség, amit az információáramlás 
feletti ellenőrzés elvesztése okoz, olyan új tech
nológiák megjelenése következtében, amelyek 
gyökeresen megváltoztatják az információk hoz
záférésének, tárolásának, átalakításának és újra
felhasználásának módját. Röviden: információs 
anarchiáról van szó, amelyben a jelenlegi szerzői 
jogi törvények és politikák -  enyhén szólva -  
hatástalanok és elavultak. Igen fontos, hogy job
ban megértsük ezt a problémát, és hatékony el
lenszerekre tegyünk szert, mégpedig azonnal: „a 
barbárok már a kapukat döngetik”.

Az információs kor új vadászai személyi szá
mítógépekkel, modemekkel, képmagnókkal és 
digitális mintavevő berendezésekkel rendelkező 
szervezetek és egyének. Szerzői joggal védett 
szöveges, zenei és képi dokumentumok egész 
„könyvtárai” kínálják magukat a jogtalan haszná
lat prédájaként. A nagysebességű távközlési há
lózatok lehetővé teszik, hogy vállalkozók, művé
szek vagy kutatók másodpercek alatt többszáz

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 499


