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Olyan sok információtechnológiai könyv léte
zik, minek ekkor még egy? -  teszik fel a kérdést 
a szerzők a kiadvány előszavában és tüstént 
meg is válaszolják. Szándékaik szerint a könyv 
azoknak a számítógépesítésben járatlan könyv
táros és információs szakembereknek szól, akik 
most látnak hozzá, hogy egy kis szervezet mun
kafolyamatait gépesítsék, és szeretnének gondo
san felkészülni rá. Ennek megfelelő csoportosí
tásban, négy részben és tíz fejezetben tárgyalják 
a számítógép alkalmazásának minden szóba jö
hető szempontját.

Az Információtechnológia alapjai című első 
részben rövid áttekintés után (1. fejezet) megis
merkedhetünk a számítógép működési elvével, a 
gépfajtákkal, a központi egységgel, a tárolókkal, 
az input-output egységekkel (2. fejezet). A har
madik fejezetet a szoftvernek szentelik. Miután 
megtudjuk, hogy mit is neveznek szoftvernek, el
olvashatjuk a fontosabb számítógépes nyelvek 
ismertetéseit. A negyedik fejezet a távközlésnek 
mint az információtechnológia egyik területének 
alapvető tudnivalóit foglalja össze. Az adatátviteli 
eszközök, hálózatok, szabványok, protokollok is
mertetését a szakterület fogalmainak magyaráza
ta követi. A modemfajtákat, a közhasználatú 
adatátviteli hálózatokat, a helyi (LAN), a nagytér
ségi (WAN) hálózatokat, valamint a nyitott kap
csolati rendszereket (OSI) külön rövidke fejeze
tek ismertetik. Az elektronikus postafajták közül a 
telexet, a faxot, a CBMS (Computer Based Mail
box Services) és a videotexet mutatják be. Az 
ötödik fejezet témája az információtechnológia 
az információkezelés szolgálatában. A gépesíthe
tő könyvtári munkafolyamatokat csak címszavak
ban sorolja fel, és csak néhány szót ejt a hiper- 
textről, a szakértő rendszerekről és az irodatech
nikai rendszerekről. Az első rész utolsó, hatodik 
fejezete a jogi és biztonsági szempontokat említi 
meg (szerzői jog, szerződéskötés, adatvédelem, 
vírusok, egészségügyi szempontok, az elektroni
kus dokumentumokkal kapcsolatos jogi kérdé
sek).

A könyv második része az információtechno
lógia alkalmazási kérdéseivel kapcsolatos. Annak 
érdekében, hogy el lehessen dönteni, érdemes-e 
egyáltalán valamilyen munkafolyamatot gépesíte
ni, alapos döntéselőkészítő tanulmányt kell készí-
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teni. Az ilyen tanulmány elkészítéséhez szüksé
ges szempontokat is megismerhetjük. Egy infor
mációtechnológiai rendszer mellett történő dön
tésnek külön szempontjai is vannak, amit szintén 
nem hallgatnak el a szerzők, és külön ráirányítják 
figyelmünket a formális tudnivalókon kívül az in
formálisakra is. Nem elegendő a gondos tervező 
és elemző munka, a hasonló munkafolyamatokat 
gépesítő és a megvételre kiszemelt rendszert al
kalmazó intézményeket tanácsos személyesen 
felkeresni, és kikérni véleményüket, meghallgatni 
őket üzemelési tapasztalataikról. A nyolcadik fe
jezet az üzembe helyezés megtervezésének 
egyes lépéseit sorolja fel fontossági sorrendben. 
Mikor végre elérkezett a nagy pillanat, hogy el
kezdheti működését egy rendszer, sokan úgy vé
lik, hogy a feladat kész, a továbbiakban a rend
szer magára hagyható. Ez koránt sincs így. A 
folyamatos fenntartás, fejlesztés és a használó
képzés külön tudnivalókat igényel, ez a témája a 
9. fejezetnek.

Mint ahogyan azt az összegző, 10. fejezet
ben a szerzők maguk is megírják, az egyes té
mák tudnivalóit igyekeztek olyan tömören össze
foglalni, amennyire az egyáltalán csak lehetsé
ges volt. A jobb megértést szolgálja tehát a

könyv esettanulmányokat ismertető harmadik ré
sze. A negyedik rész forrástájékoztatás az infor
mációtechnológiai cégekről, folyóiratokról, vala
mint további olvasnivalót (cikkeket, könyveket) 
és címtárat ajánl az alaposabb tájékozódásra vá
gyóknak. A könyvtári információs rendszereket 
szállító cégek listáját, információtechnlógiai fo
galmak értelmező szótárát és tárgyszóindexet ta
lálhatunk még ebben a részben.

A könyv fejezetenként történő ismertetésével 
szeretném érzékeltetni, hogy miket célszerű egy 
olyan kiadványnak tartalmaznia, mely az informá
ciós területen dolgozó, számítógépesítésben já
ratlan szakembereket van hivatva bevezetni a 
számítógépesítés rejtelmeibe. Ez a rendkívül tö
mör, összesen 108, A/4-es oidal terjedelmű 
összefoglalás tankönyvnek kevés, jól tagolt feje
zeteivel azonban ismeretterjesztő szintű tájékoz
tatást biztosít a számítógépesítés teljes kérdés
köréhez.

Mindazok, akik kénytelenek megismerkedni 
vagy érdeklődésből szeretnének betekintést 
nyerni e sokszor misztifikált, és éppen ezért félel
metesen bonyolultnak tűnő világba, haszonnal 
forgathatják a könyvet. Bárcsak rendelkeznénk a 
magyar viszonyokat tükröző, magyar nyelvű ha
sonló kiadvánnyal idehaza is a kezdők tanulásá
nak megkönnyítésére!

Kovács Lászlóné

JANET:
Számítógépes hálózat az angliai felső
oktatási könyvtári hálózatok között

Peter Stone (a Sussexi Egyetemi Könyvtár in
formációs szolgáltatásokért felelős igazgatóhe
lyettese) a British Library kutatási jelentései soro
zatában Jelentés a JANET könyvtári használatá
ról címmel adta közre írását. A munka a JANET 
1989-es állapotáról ad képet. A számítógépes há
lózatok területén a fejlődés, változás szinte nap- 
ról-napra új helyzetet eredményez. Van-e értelme 
hát a munka viszonylag kései kézbevételének? 
Azt gondoljuk igen, mert az ismertetés célja a 
modell inkább elvi, mintsem gyakorlati működé
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