
BAWDEN, David -  BLAKEMAN, Karen 
Going automated : Implementing and using informa

tion technology in special libraries and information 
units /  David Bawden, Karen Blakeman ; [ed.] Aslib. -  
London : Aslib, 1990. -  108 p.

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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sének bemutatása, s ehhez Stone jelentése kivá
ló alapot ad.

A munka öt fejezetre tagolódik, ezek közül 
számunkra, könyvtárosok számára a 3. és az 5. 
fejezet az érdekes, ezek ismertetésére kissé bő
vebben kerítünk sort.

1. A hálózat általános jellemzői. Szervezet és 
működtetés

A J(oint) A(cademic) NET(work) 1984-ben 
több, az egyetemek és a kutatóintézetek szolgá
latában álló, részben nemzeti, részben regionális 
központok által üzemeltetett, eltérő szab
ványokat követő, technikailag is különböző szín
vonalat képviselő hálózat egyesüléséből szüle
tett. Az új, egységesen X.25 csomagkapcsolt há
lózat az Egyesült Királyság egyetemeinek 
(általában felsőoktatási intézményeinek) és álla
mi, nemzeti kutatóintézményeinek, az oktatásban 
és a kutatásban részt vevők széles körű társadal
mának biztosít infrastruktúrát számos elektroni
kus forrás és szolgáltatás eléréséhez.

A hálózat lokális hálózatok sokaságát köti 
össze egymással, hálózatok közötti hálózat: in
ternet. Négy fő (London, Daresbury, Manchester 
és a Rutherford Laboratórium) és négy alköz
ponttal (Belfast, Edinburgh, Bath és Cambridge) 
működik, az egyes intézmények mindig a legkö
zelebbi központhoz csatlakoznak. A JANET a lo
kális hálózatok több mint 20 operációs rendszert 
használó többezer host gépét és munkaállomá
sát, s összesen több mint 50 000 terminált és PC- 
t kapcsol össze. Tagjai számára lehetőséget ad 
hasonló külföldi hálózatok (pl. Internet és 
NFSNET, IXI, EAN, USENET és EARN/BITNET), 
s természetesen a nyilvános, kereskedelmi típu
sú csomagkapcsolt hazai és külföldi hálózatok 
elérésére is.

Bár a British Telecom vonalait bérli, a JANET 
magánhálózat. Ez azt jelenti, hgy ellentétben a 
nyilvános hálózatok térítéses használatával, a 
JANET használója a hálózat igénybevételéért 
nem fizet.

A hálózat működtetéséhez -  miután az OSI 
(Open Systems Interconnection) szabvány általá
nos elterjedése még éveket vesz igénybe -  a je
lenleg ismert hálózati protokollok közül (TCP/IP, 
UUCP, DECNET stb.) az ún. Coloured Books 
Protocols elnevezésű, hazai fejlesztésű protokollt

STONE, Peter
JANET : A report on its use for libraries /  Peter Sto

ne ; [ed.] British Library Research and Development 
Department. - London : BLRDD, 1990. - VII, 138 p. - 
(British Library research paper; 77.)

használja. (Nevét a szabványkönyvek különböző 
színű borítóiról kapta, pl. a Blue Book a fájlátvitel 
protokoll-könyve.)

A JANET létrehozója a Computer Board for 
the Universities and Research Councils. A háló
zat működésének legfőbb irányítója a Network 
Advisory Committee (NAC), amelyben mind a lét
rehozók, mind a felhasználók képviseltetik magu
kat. Mind az e testület által meghatározott háló
zati politika valóra váltásáért, mind pedig a mű
ködtetés napi feladataiért a Joint Network Team 
és a Network Executive a felelősek.

Az előbbi testület elsősorban az egyetemi 
kampuszok lokális hálózataival kapcsolatos terü
letekért felelős, de tanácsadó szerepe van az 
egész hálózat (szoftvert és hardvert egyaránt 
érintő) fejlesztési kérdéseiben is. Az utóbbi, a 
Network Executive elsősorban a gerinchálózat, a 
kapcsoló-gépek, vonalak és a gateway-ek (átjá
rók) működtetéséért felelős.

A NAC tanácsadóként a felhasználók cso
portjainak érdekes struktúrájára támaszkodhat. A 
JANET National User Group (JNUG) tagjai a fel
használók regionális csoportjainak és a speciális 
felhasználói csoportoknak a képviselői. (Az utób
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bi csoportok könyvtári szempontból azért érde
kesek, mert 1990-ben még csak az atomfizikusok 
és a könyvtárosok alakítottak szakmai felhaszná
lói csoportot a JANET keretén belül.)

A működés finanszírozásáról röviden annyit 
kell tudnunk, hogy a tagintézmények, illetve fenn
tartóik költségvetéséből a szolgáltatásokra általá
ban leosztott keretek egy részét használják a JA
NET üzemeltetésére, miközben az egyéni fel
használók számára a használat ingyenes. Fontos 
tudni azonban, hogy ez csak a hálózat használa
tára vonatkozik, s nem feltétlenül a rajta keresztül 
elérhető szolgáltatásokra is. E szolgáltatások fő 
típusai általában a közismert hálózati szolgá
latok: terminálok interaktív kapcsolata host-gé- 
pekhez (remote login), fájlátvitel, elektronikus le
velezés és job átvitel. Az egyéni felhasználók a 
hálózatot tehát (többnyire térítéses) online szol
gáltatások, számos (ingyenes) könyvtári OPAC, 
adatbázisok, hírszolgálatok, termékinformációk 
elérésére éppúgy használják, mint speciális szá
mítógépes szolgáltatások igénybe vételére.

A JANET természetes tagsági köréről már 
említést tettünk. Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy két nem egyetemi vagy kutatóintézeti 
könyvtár: a British Library és a National Library of 
Wales szintén csatlakozott a JANET-hez, s a há
lózat mindazon intézmények kapcsolódását bá
torítja, amelyek a tudományos társadalom szá
mára szolgáltatásaikkal fontosak (más nagy
könyvtárak, múzeumok, galériák stb.)

Az általános tudnivalók sorában kell szólnunk 
a hálózat jellemző alapvető koncepciójáról, a Na
me Registration Service-ről (NRS). Ez a szolgál
tatás felhasználóbarát módon címezi, azonosítja 
s építi központi adatbázisba a hálózaton belül el
érhető többezer szolgáltatást. A nevek mindegyi
ke egyedi, képzésük hierarchikus szerkezetet kö
vet: Ország.Közősség-típus.Szolgáltatás (pl. 
UK.AC. S ÜSS EX. CLUSTER).

2. Tájékoztató a JANET használatáról

A hálózatról a berendezések eltérő volta, a 
helyi gyakorlati megoldások sokszínűsége követ
keztében általános útmutató nem készült, nincs 
mindenben eligazító központi „Help” szolgálta
tás. Hiányát a lokális hálózatok saját tájékoztatói, 
s több központi törekvés igyekszik pótolni.

Az egyéni felhasználó számára a legfonto
sabb alapinformációkat az ún. bulletin boardok 
szolgáltatják. Ezek sorában a JANET News, 
amely a legtöbb információt adja a hálózatról: 
közli az NRS adatbázist, a gateway-ekről az alap- 
információkat, bizottsági híreket és még sok min
den mást. (Pl. a LIBRARY fájl a könyvtári híreken 
kívül közli a könyvtárak e-mail címeit, s a JANET 
könyvtári felhasználói csoportjával kapcsolatos 
tudnivalókat, híreket.) A NISS bulletin board nem 
annyira magáról a hálózatról, hanem inkább az 
azon keresztül elérhető szolgáltatásokról tájé
koztat.

A hálózat használatára a legeredményeseb
ben gyakorlati tanfolyamok képezhetik ki a fel
használót. A legmagasabb szintű tanfolyamok e 
tekintetben a számítóközpontok szakemberei és 
a könyvtárosok számára szervezték meg. Ez a 
Jupiter Project. A kétéves program számára elő
terjesztői 60 000 fontot igényeltek a könyv
tárosok oktatására és gyakorló tanfolyamokra. 
Egyetemi könyvtárakat kértek fel, hogy pályázza
nak a szemináriumok, látogatások, tanfolyamok 
révén megvalósítandó képzés megtervezésére, a 
szükséges tankönyvek, kalauzok elkészítésére. 
Ezt végül a Glasgow University Library nyerte el.

A JANET évente megrendezésre kerülő, a 
hálózati szakemberek, tudósok, a helyi hálózatok 
hivatalnokai, számítógépgyártók stb. számára 
rendezett konferenciái nem csupán a hálózattal 
kapcsolatos információk terjedése, hanem a há
lózat további fejlesztése szempontjából is fontosak.

3. A könyvtári kapcsolatok

A JANET felépítéséből következik, hogy tag
jai nem az egyedi felhasználók, intézetek, hanem 
a helyi számítóközponton keresztül az intézmé
nyek. Ezért pl. az egyes egyetemi könyvtárak 
nem saját jogukon tagok, az egyetemi számító- 
központ számukra a kapcsolatot a JANET-hez 
éppen úgy a helyi hálózaton keresztül teremti 
meg, mint teszi ezt egy tanszék kapcsolása ese
tén. Saját jogán csak két könyvtár, a British Lib
rary és a National Library of Wales tag.

A könyvtárak s a hálózat kapcsolatainak kez
deteiről A helyi hálózatok fejlesztése c. részben 
szerzőnk részletesen beszámol. Az egyetemi 
könyvtárak hálózati szolgáltatásai 1987-ben kü
lön bátorítást kaptak. Közel két millió fontot osz
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tottak fel kiegészítő berendezések beszerzésére 
azon intézmények számára, amelyek a) számító- 
gépes könyvtári szolgáltatásokat biztosítanak az 
intézmény helyi hálózata és a JANET számára, 
és b) ahol könyvtári terminálokon a helyi intéz
mény, vagy a JANET-en keresztül más intézmé
nyek egyéb forrásai is elérhetők. Külön segítsé
get ajánlottak fel azon egyetemi könyvtárak szá
mára, amelyek még nem tudják kiaknázni az 
egyetemi közösség hálózatának előnyeit. Az új 
beruházások többsége az alapvető infrastruktúra 
kiépítését célozta: a könyvtárak kábelezését, a 
helyi hálózattal való összeköttetést, terminálok 
telepítését. A könyvtárosokra és számítógépes 
szakemberekre „már” csak az maradt, hogy az új 
szolgáltatásokat előállítsák. Mindebből talán le
vonható a szubjektív következtetésünk, hogy a 
könyvtári számítógépesítésnél nincs „elvi” sor
rend. A számítógépes szolgáltatások könyvtári 
alapjai megteremtésével egyidőben szükség van 
az e szolgáltatások hasznosítását érdemben le
hetővé tévő (könyvtári és intézményi) lokális há
lózat létrehozására, s ezzel egyidőben a lokális 
hálózatokat összekötő országos gerinchálózatra. 
Ez utóbbi a lokális hálózatok könyvtári termékei
nek használatát országon belül kölcsönösen biz
tosítja, s utat ad külföld felé kijutásra s a külföld 
számára történő szolgáltatás számára is.

A JANET-ben a könyvtárosok szakmai érde
keit a JANET User Group for Libraries (JUGL) 
képviseli. Évente ülésezik, tagjai sorában az érin
tett könyvtárak egy-egy képviselője foglal helyet. 
E csoport számos fontos kérdésben állást foglal, 
mint pl. a hálózat által a könyvtárak számára biz
tosítandó szolgáltatások, a könyvtári szolgáltatá
sokról információ adás, a szolgáltatások beindí
tásának, fejlesztésének támogatása, tanfolyamok 
szervezése.

A JANET használata a könyvtárak szempont
jából a következő területen nyújt minőségileg 
újat:

► Kapcsolat a nyilvános csomagkapcsolt 
hálózatokhoz

A könyvtárak az online kereséskor a kereske
delmi adatbázist elérő nyilvános hálózathoz kap
csolódásra számtalan modemet használtak. A 
JANET a modemeket feleslegessé teszi, rajta ke
resztül a kívánt nyilvános hálózat közvetlenül el
érhető.

► OPAC szolgáltatás
A könyvtárak katalógusai a JANET közremű

ködésével nem csupán a tudományos közösség,

hanem bármely egyéni felhasználó számára elér
hetők. A nyilvános hálózati kapcsolódás követ
keztében e hálózatokon, vagy akár helyi telefon- 
vonalon a könyvtári katalógus bárki számára le
kérdezhető.

► Bibliográfiai rekord „beszerzés”
A bibliográfiai rekordok fő előállítói (pl. a Bri

tish Library) külön bérelt vonalakat használnak, 
vagy mágnesszalagon adják a rekordokat. A JA
NET keretén belül egyelőre a Blaise-Line ajánlja 
ezt a szolgáltatást. A CURL adatbázis (több nagy 
könyvtár adatbázisainak együttese) a retrospek
tív rekordbevitelhez kínál lehetőséget. Úgy tűnik, 
a hálózat egyik leggyümölcsözőbb szolgáltatása 
a bibliográfiai rekordok cseréje lesz.

► Könyvtárközi kölcsönzés
A British Library a könyvtárközi kölcsönzési 

kérések automatikus továbbítását biztosítja tele
fonon. A JANET-ben az elektronikus levelezés 
széleskörűen felhasználható a könyvtárak ilyen 
célú közvetlen kapcsolatára is.

► Elektronikus levelezés
Több mint 140 könyvtár és többszáz könyv

táros rendelkezik már saját postafiókkal, s az 
elektronikus levelezés nagyon elterjedt mind az 
országon belül, mind külföldre. A JANET-ben (és 
más tudományos célú hálózatokon) a levelezés 
ingyenes.

► Szövegvisszakeresés
Számos egyetem rendelkezik központilag biz

tosított visszakereső szoftverrel (pl. BRS/Search) s 
a könyvtárak több olyan szolgáltatás kiépítését 
kezdték meg (kézirattári, levéltári archívumok ké
szítése, témafigyelések stb.), amely szövegvisz- 
szakeresési lehetőséget kínál.

► Fájl és adatbázis szerverek
Már több olyan rendszer létezik, amely a 

rendszeresen felújított fájlok elektronikus levele
zés vagy fájl-transzfer révén történő átvételét biz
tosítja. E területen a könyvtárak még elsősorban 
felhasználók és nem előállítók.

► Bulletin boardok
A könyvtári szempontból a legismertebb a 

HUMBUL (Humanities Bulletin Board), amelyet 
eredetileg a British Library szponzorált. Ez 
könyvtári hírekről, konferenciákról, főbb könyv
tári projectekről stb. számol be. A JANET.News 
szintén közöl könyvtári vonatkozásokat.

► Adatbázisok
A JANET legtöbb regionális központjában 

számos, mind numerikus, mind szövegadatbázis 
áll rendelkezésre. Ezek használata a könyvtárak
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számára is adott, s kiváló adatbáziskezelő prog
ramok (pl. INGRES, ORACLE, SIR) központi biz
tosítása segítségével egyre nagyobb számban 
használják is ezeket.

4. Információs szolgáltatások

A JANET fizikai hálózata számos szolgáltatás 
elérését teszi lehetővé. A szerző e fejezetben a 
következőkről szól bővebben: általános informá
ciók, könyvtári katalógusok, egyéb bibliográfiai 
szolgáltatások, szöveges és numerikus adatbázi
sok, hírek és beszámolók, termékismertetők, 
speciális számítógépes szolgálatok, tanácsadás 
és konzultáció.

A szolgáltatások közül három típust érdemes 
részletesebben is megismernünk.

► Az általános információs szolgáltatások 
közül a NI SS (National Information on 
Software and Services) a legkiemelke
dőbb. A következő területeken ad napra
kész információkat: számítástechnika, 
szoftver, könyvtári szolgáltatások, egyéb 
online szolgáltatások (információs szerve
rek, postai címlisták, bulletin boardok), 
számítástechnikai csoportok, bizottságok, 
számítógépes csoportok (pl. VAX-csoport).

► Az online használható könyvtári katalógu
sok a JANET első könyvtári szolgáltatá
sai. Jelenleg több mint 50 könyvtár kataló
gusa érhető el a hálózatban. Az egyes 
könyvtárak hagyományos katalógusainak 
számítógépes áttétele igen különböző 
arányú. Vannak nagykönyvtárak, amelyek 
már állományuk 100, mások esetleg csak 
10 százalékáról nyújthatják az OPAC szol
gáltatást. A könyvtáros és számítógépes 
szakemberek kezdetben a könyvtári kata
lógusok helyi hálózati elérését „alig vala
mivel több, mint érdekességnek” tartot
ták. Az eltelt évek alatt, különösen a JA
NET hazai és külföldi kapcsolatokat 
lehetővé tévő működése következtében 
az OPAC-használat nagy mértékben nö
vekszik. A szolgáltatás iránti igények tö
megessége csak fokozódik a gépi kataló
gusok teljessé válásával, valamint az 
OPAC-ban elérhető egyéb (pl. Wilson In
dexes, Medline, INSPEC, ISI) szolgáltatá
sok bekapcsolásának következtében.

A könyvtáros szerző e szolgáltatást értékelve 
azt állapítja meg, hogy az OPAC-lehetőségek az 
egyéni felhasználók széles körének szolgálata 
mellett az egyéb könyvtári munkaterületeken (ka
talogizálás, könyvtárközi kölcsönzés, beszerzési 
együttműködés stb.) is jótékony hatással vannak.

A könyv az OPAC-kal kapcsolatban a jövő
ben megoldandó problémák közül is felsorol né
hányat. Megoldandó a különböző adatbázisok
ban való „intelligens” visszakeresés; ez kiküszö
bölné a különböző rendszerekben előállított 
könyvtári adatbázisok esetén a különböző kere
sőnyelvek használatát, a keresések szakaszos 
végrehajtását stb. A találatok letöltése megoldat
lan, nincs lehetőség arra sem, hogy a keresési 
szempontokat tartalmazó, előre elkészített fájl 
alapján, az elektronikus levelezési opciót hasz
nálja az érdeklődő. (Az eltelt időszakban -  saját 
gyakorlatunk alapján állíthatjuk -  számos prob
léma már megoldódott.) A fejlesztési feladatok is 
megjelöltetnek: a könyvtári szakemberek a 
könyvtári adatbázisok egyesített, központi adat
bázisának felállításáról is gondolkodnak. Szüksé
gesnek látszik az is, hogy a tudósok és kutatók 
saját termináljaikon legalább egy meghatározó 
katalógust (pl. a British Library General Cata- 
logue-ot) közvetlenül elérhessék.

► Az egyéb bibliográfiai szolgáltatások sorá
ban első helyen a Blaise-line található. Ez 
a JANET-ben az egyetlen kereskedelmi, 
tehát térítéses online szolgáltatás. A háló
zatban elérhető bibliográfiai szolgáltatá
sok fő célja a szakjellegű vagy éppen kü- 
iöngyűjteményi adatbázisokhoz távoli ku
tatóhelyeken való hozzáférés biztosítása. 
Ezek az adatbázisok többségükben ala
pítványi támogatásokkal készülnek, a je
lenben még kis számban. Néhány példa: 
AGDEX (Edinburgh-ben épített mezőgaz
dasági bibliográfia); BIBLIO (a Queen 
Mary College-ban a számítógép-szakiro
dalom bibliográfiája) vagy a CLBIB (Sus- 
sexben a számítógépes nyelvészet bibli
ográfiája).

5. A JANET könyvtári és információs szolgál
tatásainak fejlesztési irányai

A szerző szerint a hálózat termináljai meg
szűntek egyszerű számítástechnikai eszközök
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lenni. Munkahelyekké váltak, amelyek hírek szer
zésére és továbbítására, eszmék cserélésére al
kalmasak. Ha ez így van, akkor a könyvtáraknak 
mihamarabb igazodniuk kell a változó kutatási 
környezethez és szokásokhoz. A jövő legfonto
sabb feladata, hogy a felhasználó a saját helyén 
bármely szoftver-rendszerben előállított, bármifé
le gépen, bármely operációs rendszerrel működ
tetett adatbázishoz úgy férjen hozzá, mint ha az 
helyben lévő, egységes adatbázis lenne. A nyílt 
rendszerek e világában a könyvtári munkaállo
másnak a többféle forrásból (hazai és nemzetkö
zi) és célra (beszerzés, katalogizálás, könyv
tárközi kölcsönzés, bibliográfia-összeállítás stb.) 
elérhető bibliográfiai rekordok kapcsolódásait 
kell megteremteni. E sokféle felhasználás alapve
tően három közös elemet tartalmaz: visszakeres
ni a rekordot, dolgozni rajta, és új folyamatban 
való felhasználáshoz újra letárolni.

A könyvtári munkafolyamatokban ma még 
meglévő hagyományos felosztás (beszerzés, ka
talogizálás...) szerint Peter Stone az egyes terüle
teken külön-külön is elemzi a számítógépes tevé
kenység s a hálózati kapcsolódások által előre 
látható fejlődést. Ennek eléréséhez anyagi meg
alapozottságra s rendszeres támogatásra van 
szükség, a feltételeket a fejezet első részében is
merteti. Szükség van azonban alapvetésként az 
általa retrokonverziónak nevezett folyamatnak, a 
hagyományos bibliográfiai felvételek gépi rekor
dokká alakításának felgyorsítására s e területen a 
könyvtárak munkamegosztására is.

A jövőbeni fejlesztések meghatározó elemei
ként szerzőnk több tényezőt is felsorol. Evidenci
ának tartja, hogy a jövő tudományos és kutató 
közösségei számára az információs szükséglet 
minden eddiginél nagyobb lesz. Az ezt kielégítő 
módszerek, szolgáltatások konvencionális mód
szerei éppen a számítógép és a hálózat hatására 
megváltoznak. Számos kérdőjel van azonban a

változások mikéntjével kapcsolatban. E helyzet
ben fontos, hogy a könyvtári szolgáltatásoknak a 
kutatási tevékenység és a tudós társadalom szol
gálatában a jelenleginél fontosabb helyet kell 
megszerezniük. A szolgáltatások mibenlétére, 
változásaira, fejlődésére a legnagyobb hatással 
azonban mindig maga a felhasználó lesz.

Mi szerepe van mindebben a hálózatnak, s 
mi tehát a hálózat? A közlés minden lehetséges 
csatornájának összessége. A hálózatot végered
ményben felhasználói jelentik, s az az informá
ció, amelynek előállításához hozzájárultak s 
amelyet általa nyerhetnek. Peter Stone nem hagy 
kétséget afelől, hogy ily módon könyvtár és háló
zat, a könyvtár és a tudós társadalom kapcsolata 
szükségszerű.

A munka a téma iránt részletesebben érdek
lődők számára az alapvető irodalom bibliográfiá
ján kívül ábráival és mellékleteivel sok hasznos 
gyakorlati tudnivalót is közöl. Glossary c. fejeze
tére azért hívom fel a figyelmet, mert számos, az 
angol és amerikai szakirodalomban általában fel
oldás nélküli rövidítés teljes alakját adja meg.

Befejezésül: ha valaki most, 1992-ben 
könyvtári terminálján belép a JANET-be s a kép
ernyőn megjelenő menü L7 Developments opci
óját kéri, értesülhet arról, hogy a JANET jelentős 
fejlesztésen megy keresztül. Az új hálózat neve 
JANET MKII lesz, öt éven belül gyorsabb hálóza
ton modernebb szolgáltatásokat fog nyújtani.

Ha az ismertetés elolvasása után olvasója 
úgy véli, hogy a hazai IIF sokban hasonlít a JA- 
NET-hez, s célszerű lenne e hasonlóságot a 
könyvtárak (egyetemi és szakkönyvtárak, nemze
ti könyvtár és nagy nyilvános közgyűjtemények) 
s a hazai hálózat(ok) kapcsolatának tekintetében 
növelni, ismertetésünk kétszeresen nem volt ha
szontalan.

Mader Béla
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