
Külföldi folyóirat-figyelő

decentralizálás eszméje került napirendre, né
hány központot a helyi önállóságra hivatkozva 
már be is zártak.

(Katsányi Sándor)

Egyéb könyvtárak és tájékoztatási intéz
mények

92/236
KOHL, Ernst: Collection development policies of 
parliamentary libraries = I FLA J. 17.vol. 1991. 
4. no. 389-394. p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Parlamenti könyvtárak állománygyarapítási 
politikái

Állománygyarapítás; Országgyűlési könyvtár

A parlamenti könyvtári szolgáltatások alapja 
az állomány. Az állománygyarapítási politikáknak 
a képviselők információigényeinek alapos elem
zésén kell alapulniuk. E vonatkozásban a könyv
tári dokumentumok következő csoportjait külön
böztethetjük meg: referensz-művek, sajtó- és 
egyéb média-információk, aktuális események 
mélyebb elemzései, szervezett érdekcsoportok 
(pártok, egyesületek stb.) publikációi, kormány
zati információk és hivatalos kiadványok, parla
menti dokumentumok, általános művek a jog, 
politikai tudományok, vezetés, nemzetközi kap
csolatok, honvédelem, közgazdaság, mezőgaz
daság, környezet és oktatásügy témájában. A 
cikk részletes irányelveket ad közre e dokumen
tumok gyarapításához.

(Autoref.)

92/237
VAN DER NEUT, Hans: Principles of government 
librarianship = INSPEL. 25.vol. 1991. 4.no. 261- 
269.p. Bibliogr. 4 tétel.

A kormányzati könyvtárosság elvei és a 
könyvtáros feladatai

Hivatali könyvtár; Könyvtáros -felsőfokú

A kormányzati könyvtárak valójában szak- 
könyvtárak, politikai környezetben, de ezen kívül 
a vállalati-intézményi könyvtárak csoportjába is 
beletartoznak. A cikk példaként a minisztériumi 
könyvtárakra koncentrál. Tárgyalja a minisztériu
mi könyvtár létezésének okait, valamint a könyv
tár feladatait és funkcióit, beleértve a minisztériu
mon kívülieket is. A következő kérdésekkel rész
letesen is foglalkozik: szürke irodalom, bizalmas 
anyagok, a fenntartó minisztérium kettéválása, 
számítógépek használata. A szerző végezetül a 
minisztériumi könyvtár helyzetének megerősíté
sét célzó ajánlásokat ad közre.

(Autoref.)

MUNKAFOLYAMATOK 
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

92/238
MATHESON, Ann: Conspectus in Europe = Liber 
Q. 1.vol. 1991. 3.no. 346-351.p.

A Conspectus alkalmazása Európában

Egybehangolt állományalakítás

Az Egyesült Államokban a 80-as évek elején 
kifejlesztett Conspectus módszer kiválóan alkal
mas a könyvtári gyűjtemények szakterületi felmé
résére, az erősebben, ill. gyengébben képviselt 
diszciplínák megállapítására, melynek révén dön
tések hozhatók a kooperatív állománygyarapítás 
további irányairól. Az USA-ban előbb a Research
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Libraries Group (RLG), majd az Association of 
Research Libraries (ARL) is hasznosította a mód
szert.

A továbbiakban Kanada, majd Ausztrália 
könyvtárai vették át a Conspectust. Európában 
először a British Library (BL) hasznosítota 1985- 
ben, amikor saját gyűjteményeinek értékelésére 
vállalkozott. Ezután 11 skót vezető könyvtár vég
zett hasonló elemzést vele. A skót könyvtárak a 
felmérés után önkéntesen vállalták a közös állo
mánygyarapítási programban való részvételt. Az 
utóbbi időben más walesi és angol könyvtárak is 
igénybe vették. Mindezek alapján a BL online 
hozzáférhető adatbázist hozott létre a brit gyűjte
mények áttekintésére.

A BL főigazgatója, J.M. Smethurst 1987-ben 
javasolta a LIBER-nek, hogy európai viszonylat
ban is lássanak hozzá a Conspectus módszer 
hasznosításához. A LIBER vezető testületé felis
merte, hogy ennyi államban és ennyi nyelv eseté
ben nem lehet azonnali sikerre számítani. Olyan 
döntés született, hogy létre kell hozni a folyamat 
támogatására egy állandó munkacsoportot, 
melynek a Conspectus hasznosításának elősegí
tése végett segítenie kel! a különböző nyelvekre 
történő fordítást, az eltérő sajátosságokhoz való 
adaptációt, valamint a szükséges infrastruktúra 
(hálózatosítás, Conspectus-adatbázisok felállítá
sa stb.) megteremtését.

A munkacsoportban 10 ország, illetve régió 
képviselői kaptak helyet (Franciaország, Hollan
dia, Svájc, Ausztria, Portugália, Svédország, Ka- 
talónia, Spanyolország, Egyesült Királyság), szá
mítva a továbbiakban olasz, beiga és ír részvétel
re is. Remélni lehet, hogy Kelet-Európa is 
bekapcsolódik a munkába. Minthogy a munka 
mögött nem áll külön pénzügyi háttér, nem lehet 
arra számítani, hogy a munkacsoport minden ta
nácskozására el tud jönni az összes résztvevő. A 
jövő együttműködési térképét jelentősen befolyá
solhatják az egyes országok saját szándékai: 
példa erre Franciaország, ahol új nemzeti könyv
tári épületet terveznek. A munkacsoport ezért 
nem törekszik azonnal együttműködési megálla
podások kimunkálására, inkább magának a 
módszernek a terjedését igyekszik segíteni és fi
gyelemmel kísérni. Az eddigi tapasztalatok azt a 
következtetést sugallják, hogy

tovább kell fejleszteni a kérdőív bizonyos -  
főleg humán- és társadalomtudományi (történe
lem, vallás, jog stb.) -  területeit;

a nyelvi változatok (elkészült a holland, folyik 
a franciára fordítás, várható a német) elkészítése 
igen körültekintő munkát igényel; és

újra kell tárgyalni az egyes nyelvek kódolását. 
A LIBER fontosnak tartja az amerikai szerzők

kel való folyamatos konzultációt. Igen örvende
tes, hogy az RLG vállalta egy „clearing-house” 
szerepét, amelynek célja a Conspectus nemzet
közi fejlesztése. Várhatóan Európában is lesz 
egy Conspectus-adatbázis (vagy nemzeti adat
bázisok hálózata). Jelenleg a hollandok „vezet
nek” a programban. Itt negyven tudományos 
könyvtár vállalta a felmérésben való részvételt, a 
kezdeményező PICA felkérésére. Svédországban 
a nemzeti és két egyetemi könyvtár részleges fel
mérést hajt végre. Franciaországban a Biblio- 
théque Saint-Genviéve, míg Németországban a 
frankfurti Deutsche Bibliothek vállalta a kezdemé
nyező szerepét. Várhatóan komoly szerepet visz 
a további együttműködésben a nemzeti könyvtári 
igazgatók tanácsa (Council of European National 
Librarians, CENL).

(Sonnevend Péter)

92/239
REICH, Martina: Einstieg in die automatisierte 
Bibliotheksverwaltung am Beispiel von Erwer
bung und Inventarisierung mit LARS 
Nachr.Dok. 42.Jg. 1991. 6.no. 397-403.p. Bib- 
liogr. 6 tétel.

Res. angol nyelven.

A számítógépes könyvtári ügyvitel beindítása: 
a LARS rendszer alkalmazása a gyarapítás és 
a leltározás területén

Gépi állománygyarapítás; Gépi állomány-nyilván
tartás

A gyarapítási munkafolyamatok fontos szem
pontot jelentenek a könyvtári ügyvitel számítógé
pesítésének megtervezésében. A cikk azt a kon
cepciót ismerteti, amelynek alapján a LARS 
(Leistungsstarkes Archivierungs- und Retrieval- 
system) adatbázis-szoftver alkalmazásával a 
GSF Környezeti és Egészségügyi Kutatóközpont 
helyi gépi hálózatában elsősorban házi fejleszté
sű adatbázisokat építenek.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A kutatóintézet központi könyvtára ezenkívül 
a könyvtári ügyvitel egyes részterületeit is számí
tógépesítette a LARS segítségévei. A cikk példá
kat közöl a gyarapítás területéről a szoftver adap
tálására és arra, hogyan valósulnak meg a mun
kafolyamatok a részleges számítógépesítés 
időszakában.

(Autoref.)

92/240
HERNON, Peter: Academic librarians and the li
brary and information science monograph: an 
exploratory study = Coli.Res.Libr. 52.vol. 1991.
6.no. 507-519.p. Bibliogr. 47 tétel.

Milyen könyvtár- és tájékoztatástudományi 
monográfiákat vásárolnak az egyetemi könyv
tárak: felmérés

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Igényku
tatás irodalom iránt; Könyvkiadás; Könyv
tártudományi szakirodalom; Monográfia -könyv
tári

Három felsőoktatási intézmény könyvtárosait 
(valamint posztgraduális képzésben részt vevő 
könyvtárosokat) kérdeztek csoportos és egyéni 
interjúk során és az eredményeket újra megbe
szélve, hogy megismerjék a könyvtári-informati
kai szakirodalom szerepét a könyvtári gyűjtemé
nyekben és a könyvtárosok saját szakirodalom
olvasási szokásait. A gyakorló könyvtárosok a 
nagypéldányszámú szakfolyóiratokból szerzik 
szakmai tájékozottságukat. Úgy vélik, a könyvek 
másodlagosak, a vizsgálati eredmények frisseb
ben, és kivétel nélkül megjelennek a folyóiratcik
kekben. Ha mégis olvasnak szakkönyvet, ezek 
vagy egyes részterületek gyakorlati kézikönyvei, 
kutatási módszereket ismertető könyvek, vagy 
egy-egy terület szakirodalmát összefoglaló és is
mertető művek. Használják a statisztikai kiadvá
nyokat is. Ahol nincs könyvtárosképzés, a könyv
tár általában keveset költ könyvtári szakiro
dalomra, hiszen nem lesz kihasználtsága az 
anyagnak. Feltételezik, hogy szükség esetén sa
ját szakirodalmukat könyvtárközi kölcsönzéssel 
megszerezhetik a könyvtárosokat is képző más 
felsőoktatási intézmény könyvtárából. Mind a ki
adók, mind a felsőoktatási könyvtárosok úgy lát
ják, hogy a szakkönyv, a monográfia veszít jelen

tőségéből a könyvtárügyi szakirodalomban. A 
könyvtárak anyagi lehetőségeik lényegesen na
gyobb hányadát fordítják periodika-beszerzésre 
és a technikai lehetőségek használatára, a 
könyvbeszerzések terhére is. Döntéseikhez a ve
zető könyvtárosok is gyakrabban használják in
terperszonális információforrásaikat, ide értve az 
elektronikus levelezés új lehetőségeit is, a szak- 
irodalmat pedig ilyenkor is leginkább a könnyen 
hozzáférhető (az irodában kéznél lévő) monográ
fiák és lapok kéviselik.

(Mohor Jenő)

Lásd még 236, 267, 293, 297-298

Állományvédelem

92/241
CHEPESIUK, Ron: Cambodian libraries in crisis: 
the Cornell University Library preserves a herit
age = Wilson Libr.Bull. 66.vol. 1992. 5.no. 30- 
33.p.

A Cornell Egyetem könyvtárának állományvé
delmi programja a kambodzsai könyvtárak
megsegítésére

Állományvédelem; Könyvtárügy; Támogatás 
-más országnak

A Kambodzsai Népirtás Múzeumának képei 
egymillió ember -  köztük könyvtárosok, tanárok, 
diákok -  legyilkolásáról tudósítanak. A vörös 
khmerek 1975-ben kezdett radikális társada
lomátalakítási „kísérlete” egy tisztán falusi agrár
társadalmat akart megteremteni. Elég volt, ha va
laki szemüveget hordott, hogy elpusztítsák. De 
nem kellettek az ősi buddhista szobrok, könyvek 
vagy egyéb írásművek sem. A korábbi Nemzeti 
Könyvtár dokumentumait szétszórták, az épület
ből pedig disznóólát csináltak. A könyvek egy ré
sze az úton hevert, más részét a folyóba dobál
ták. A Kambodzsába látogató amerikai könyv
tárosnak a helyi kollégák mindegyike 
rémtörténeteket mesél a holocaustról. Megma
gyarázni nem tudják, miért történt így, legtöbbet 
az átélt sokkról egy tanmese árul el. A skorpió rá
venni igyekszik a békát, hogy vigye át a folyón.
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Miért tegyem, hisz utána megölsz -  mondja az. 
Miután mégis sikerült a rábeszélés, s a folyó kö
zepén tartanak, a skorpió megszúrja a békát, s 
kettejük fulladozása közben kérdezi az utóbbi, 
miért tetted? Ilyen a természetem -  válaszolja a 
skorpió.

A vörös khmerek 1979-es elűzése után sokfe
lé gondolkodtak a megsegítésen. A Cornell Uni
versity segélyprogramja, melyet a Henry Luce 
Foundation finanszírozott (majd később a Ch. 
Reynolds Foundation) 1989-ben kezdődött. Az 
egyetem restaurátor szakembere, J. Dean és két 
kelet-ázsiai szakértő kollégája három hetet Kam
bodzsában töltöttek a helyzet konkrét felmérésé
re. Az egyetem már korábban is számos jelentős 
kelet-ázsiai programot kezdeményezett, így pl. 
az Echols Gyűjtemény évi 600 ezer dolláros ke
rettel a világ legnagyobb kambodzsai témájú ál
lományát hozta létre. 200 ezer dokumentum 
származik Dél-Kelet-Ázsiából, s a világ számos 
nyelvén megjelenő 800 újság biztosítja a minél 
teljesebb információs alapot. Kétezer kötetnyi 
kambodzsai állományukat mikrofilmre vették, s 
egy példányt a Kambodzsai Nemzeti Könyv
tárnak adományoztak. Voltaképpen a Cornell a 
leggazdagabb amerikai könyvtár a délkelet-ázsiai 
témakörben.

A három utazó számára a bonyodalmak már 
a vízumok beszerzésével kezdődtek, minthogy 
1989-ben nem volt diplomáciai kapcsolat a két 
ország közt. A kambodzsai helyzetkép pedig 
rendkívül lehangoló volt. Semmiféle munkaesz
közzel nem rendelkeznek a kambodzsai könyv
tárakban, még késsel és ollóval sem, s az egész 
országban csak két másoló berendezés van. A 
cseppnyi (havi 6 dollár) fizetés kiegészítésére 
mindenki konyhakertet gondoz. A személyzet 
nem rendelkezik könyvtári gyakorlattal (egyetlen 
személyt találtak, aki már a vörös khmerek hata
lomátvétele előtt is a könyvtárban dolgozott). 
Kambodzsában nem létezik könyvtári rendszer, a 
nemzetin kívül csak néhány könyvtár „működik” 
(de még a nemzeti könyvtárnak sincs se költség- 
vetése, se igazgatója, se írott működési szabály
zata).

A mindösszesen 350 megmaradt kambodzsai 
kézirat siralmasan néz ki. Az épületbe beesik az 
eső, nincsenek ablaküvegek, s a bogarak a vö
rös khmerek után megmaradt anyagok egyötö
dét szétrágták. A könyvtári anyagok egy része 
teljesen hasznavehetetlen (orosz nyelvű marxista 
irodalom stb.). A Phnom Penh-i Egyetem Könyv

tárában 72 darab kambodzsai nyelvű könyv van, 
a többi pár ezer franciául, angolul, oroszul stb. 
jelent meg. A diákoknak így nincs mit olvasniuk. 
Az egyetemi korábbi személyzetéből és hallgató
iból 96% áldozatul esett a népirtásnak. Az ameri
kai szakértőknek sikerült a szingapúri „hátsó 
bejáraton" keresztül konzerválási anyagokat el
juttatni. Dean gesztikulálással tanította meg kam
bodzsai kollégáit a legfőbb teendőkre. A legna
gyobb problémát a rovarok jelentették. A Cornell 
Egyetem biológusai felfedezték, hogy egy olva
sószemfa nevű kambodzsai növény levéből jó 
rovarriasztó szert lehet készíteni. Hasonlóan 
alapkérdés a kambodzsai nemzeti könyvtár fenn
tartása, munkatársainak ellátása. 1991 őszén 
Deanék újabb látogatást tettek, keresve egy ke
let-ázsiai konzerváló központ felállításának lehe
tőségeit.

(Sonnevend Péter)

92/242
PACEY, Antony: Aikaiine „permanent” paper = 
Can.Libr.J. 48.vol. 1991.6.no. 412-414.p.

A lúgos „tartós” papír

Papír; Papírgyártás; Szabvány

A kanadai könyvtári szakemberek az alkalikus 
(lúgos kémhatású) és az alkalikus „tartós” (per
manent) papír használatát igyekeznek előmozdí
tani a kanadai kormányzati és privát kiadók által 
kiadott kiadványok védelmére. Az alkalikus „tar
tós” papír használatára való áttérés („tartósának 
azt a papírt hívják, amely megfelel az Amerikai 
Szabványügyi Hivatal új, Z39.48-199X szabványa 
előírásainak), dollármilliókat takaríthatna meg a 
jövő könyvtárai számára, és segíthetne megaka
dályozni Kanada publikációs örökségének az el
veszítését. Ezen túlmenően az alkalikus és az al
kalikus „tartós” papír gyártása -  ellentétben a 
savas papírral -  a környezet számára is előnyös.

(Autoref. alapján)

92/243
FRASE, Robert W.: Permanent paper: a progress 
report = IFLA J. 17.vol. 1991. 4.no. 366-370.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Tartós papír: milyen haladás történt mostaná
ig?

Állományvédelem; Papír; Savtalanítás; Szabvány

Az 1989-es párizsi konferenciáján az IFLA 
meghozta első határozatait a savmentes (alkali- 
kus -  lúgos kémhatású), tartós papírra vonatko
zóan. Nyomást kívántak gyakorolni a kiadókra, a 
nemzeti kormányokra és a nemzetközi szerveze
tekre, hogy a 19. század közepe óta általánosan 
használt, rövid életű savas papír helyett ilyen pa
pírt alkalmazzanak. Felszólították a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezetet, hogy fejlesszen ki 
nemzetközi szabványt az ilyen papírokra. Ami a 
kiadók alkalikus papírhasználatát illeti, az IFLA 
ezirányú céljainak elérése érdekében jelentős ha
ladás történt, de még sok a tennivaló. A cikk a jö
vőre vonatkozó teendőket is összefoglalja.

(Autoref.)

92/244
SMITH, Richard D.: Disaster recovery: problems 
and procedures = IFLA J. 18.vol. 1992. 1.no. 13- 
24.p. Bibliogr. 23 tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Könyvtári katasztrófák: a megelőzés, ill. a 
helyreállítás problémái és eljárásai

Biológiai kártevők; Elemi károk; Munkaszerve
zés; Savtalanítás

A könyvtárvezetők elvileg megszerezhetik 
azokat az ismereteket, kommunikációs lehetősé
geket, képességeket, személyzetet és eszközö
ket, amelyek a katasztrófák megelőzéséhez vagy 
minimalizálásához szükségesek. A cikk szerint a 
katasztrófamegelőzés alapvető feltételei az elő
zetes tervezés, a megfelelő finanszírozás, a fel
adatok szétosztása, a vezetés támogatása és az 
állandó készenlét. A katasztrófát mint huszadik 
századi technológiákat vagy felgyorsult romlási
öregedési folyamatokat szemlélve prioritásokat 
ad közre. Ismertet néhány katasztrófakezelő 
technológiát, amelyek kiküszöbölik a véletlen ka
tasztrófákat és minimalizálják a nagyszabású ál
lományveszteség lehetőségét. Többek között a

következő megelőző, ill. visszaállító technológiá
kat tárgyalja: légkondicionálás, fertőtlenítés, az 
átnedvesedett állomány szárítása, és tömegmé
retű állományvédelmi eljárások.

(Autoref.)

92/245
PEATHER, John: The preservation of informa
tion: principles and practice of format conversion 
= Libr.Rev. 40.vol. 1991. 6.no. 7-12.p. Bibliogr. 
15 tétel.

Információk megőrzése: a formátum-konver
zió elvei és gyakorlata

CD-ROM; Konverzió; Konzerválás; Megőrzés; 
Mikrofilmezés

A könyvtári anyagok állományvédelmi megőr
zése kapcsán a cikk a következő kérdéseket 
vizsgálja:

- miért őrizzük meg a dokumentumát és ki 
számára;

- mik a formátumkonverzió előnyei:
- milyen technológiák léteznek;
- mi az alkalmazott gyakorlat és politika.
A „miért” kérdésére a válasz látszólag egy

szerű: hogy használni lehessen őket. De ez nem 
teljesen igaz, mert a ritka, kötésében, tipográfiá
jában, illusztációjában művészi értéket képviselő 
művek értéke túlmegy a benne lévő szöveg fon
tosságán, s ezért az ilyen műveket a láthatóság, 
a „kézbefoghatóság”, a múzeumi kiállíthatóság 
kedvéért is érdemes megőrizni.

A megőrzés haszonélvezői elsősorban az ol
vasók, hiszen a könyveket a könyvtárak azért 
tartják, hogy használják őket. Az olvasókat pedig 
elsősorban a könyvek tartalma, nem pedig eszté
tikai értéke, fizikai formája érdekli -  ezért van, 
hogy a formátumkonverzió útján megvalósított 
megőrzés a legjelentősebb a modern állomány- 
védelmi technikák fegyvertárában. Előnyei a kö
vetkezők.

1. Az információk megőrizhetők az eredeti do
kumentum negőrzése nélkül. A helyettesítő for
mátumok általában könnyen sokszorosíthatók, 
tárolhatók és kezelhetők. Mivel a sokszorosított 
példányok értékesíthetők, a befektetés költségei 
megtérülnek.
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2. A formátumkonverzió általában valamilyen 
szerkesztési beavatkozással is jár, ami javítja a 
művek hozzáférhetőségét. így például a helyette
sítő formátumokhoz sokszor mutatókat, kataló
gusokat készítenek. Hiányos időszaki-kiadvány 
évfolyamok esetében a hiányzó számokat más
honnan pótolják, így a helyettes állomány telje
sebb lesz, mint az eredeti.

3. Az eredeti példányok könnyebben, széle
sebb körben hozzáférhetővé válnak.

A formátumkonverziónak napjainkra -  dur
ván -  háromféle technológiája fejlődött ki: a fak
szimile, a mikrofilmezés és a digitalizálással járó 
elektronikus tárolás.

A fakszimile nyomtatás már több, mint három
száz éves. Különösen a múlt század elején volt 
divatban, de igazán a litográfia felfedezése és az 
újabb nyomdai technológiák kifejlesztése tette le
hetővé széles körű alkalmazását.

A legelterjedtebb helyettesítő formátum a mik
rofilm. E technológia úttörője a New York Public 
Library volt a harmincas években. A mikrofilm fő 
előnye, hogy előállítása olcsó, helyigénye kicsi, 
könnyen sokszorosítható, szabványosítása, bibli
ográfiai számbavétele megoldott, és az eredeti 
kép hű reprodukcióját adja vissza.

Az elektronikus tárolás legtöbb válfajának al
kalmazása során csak a szöveget tárolják, így az 
eredeti fizikai megjelenés nem reprodukálható, 
bár a kapcsolódó optikai technológiával már si
került megoldani, hogy a használó szeme előtt 
az eredeti oldalformák jelenjenek meg. Legelter
jedtebb a CD-ROM, azonban ennek használata 
még mindig ritka, különösen a mikrofilmhez ké
pest.

Ami az alkalmazott gyakorlatot illeti, a felso
rolt technológiák között még mindig a mikrofil
mezésé a vezető szerep. Az elmúlt év számos je
lentős projektje közül érdemes megemlíteni a 
University of Microfilm hamarosan befejeződő 
programját, amelynek során az összes 1700 előt
ti brit könyvet mikrofilmre veszik. Terjedőben van 
az újságok-napilapok mikrofilmezése is. A New 
York Public Library a savas papír miatt elporladó 
dokumentumok megmentése céljából indított 
mikrofilmezési programot, s példáját más könyv
tárak is követték. A Mellon alapítvány jóvoltából a 
British Library és más brit könyvtárak kezdtek ko
ordinált mikrofilmezési programokba.

(Novák István)

Feldolgozó munka

92/246
DIERIG, Thomas -  HORNY, Silke -  HÖPFNER, 
Karin [et al.]: Untersuchungen zur Einführung 
eines „Allgemeingültigen Bibliographischen 
Codes (ABC)” beim Südwestdeutschen Biblio
theksverbund (SWB-Verbund) = ABI-Tech.
11.Jg. 1991. 3.no. 173-190.p. Bibliogr. 9 tétel.

Res. angol nyelven.

Vizsgálódások az általános bibliográfiai kód 
bevezetésével kapcsolatban a Délnyugat-né
met Könyvtári Hálózatban

Dokumentumleírás; Gépi
Letöltés

Gyakran felmerül az igény arra, hogy offline 
előállított katalógusadatokat a nagy bibliográfiai 
adatbázisok át tudjanak venni, ill. hogy a dup
lumtételeket gépi úton ki lehessen választani. Az 
SWB (Délnyugat-német) könyvtári hálózatban 
ennek megoldására történt kísérlet. A szerzők, 
testületek neveiből, a címbői és a bibliográfiai re
kord más fontos elemeiből meghatározott kritéri
umok alapján ún. általános bibliográfiai kódot 
(német rövidítése: ABC) állítottak elő. Ennek al
kalmazását aztán az SWB adatállományán kipró
bálták. Azt tapasztalták, hogy a kód alkalmazása 
sokat ígérő egy adatállományon belül (duplumok 
kiszűrése, hibák felismerése, duplummentes le
töltés külső adatbázisokból). Az első vizsgálat 
után még nyitott kérdés, hogy a kód alkalmas-e 
különböző adatállományok összevonására.

(Autoref.)

92/247
ZENG, Lei: Automation of bibliographic control 
for Chinese materials in the United States = 
lnt.Libr.Rev. 23.vol. 1991. 4.no. 299-319.p. Bib
liogr. 55, 22 tétel.
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A kínai dokumentumok bibliográfiai számba
vételének automatizálása az Egyesült Álla
mokban

Ázsiai gyűjtemény; Formátum -gépi; Gépi doku
mentumleírás; Nem latin betű

A kínai és a többi kelet-ázsiai nyelvű anyagok 
bibliogáfiai számbavételének automatizálása fon
tos, mert ezek az anyagok fontos szerepet ját
szanak az információkhoz való gyors, nemzetkö
zi szintű hozzáférésben, a fizikai, politikai és nyel
vi határokon keresztül. Tíz évvel ezelőtt a Library 
of Congress és a Research Libraries Group prog
ramot indított a kínai, japán és koreai nyelvű bib
liográfia leírások automatizálására. Mára sikerült 
elérni, hogy a legtöbb kelet-ázsiai könyvtár 
Észak-Amerikában ezeket a dokumentumokat 
számítógépen dolgozza fel, ahogyan ez a nyuga
ti nyelvek esetében már évek óta megszokott 
gyakorlat. A cikk megkísérli összefoglalni a pro
jekt legfontosabb fázisait. A szemle, amely a 
hangsúlyt a kínai anyagok bibliográfiai számba
vételének gépesítésére helyezi, az amerikai bibli
ográfiai szolgáltató rendszerek (utilities) szerepét 
hangsúlyozza, mert a gépesítésben az Észak- 
Amerikában lévő kelet-ázsiai könyvtárak játszot
ták a vezető szerepet, nem pedig a kínaiak vagy 
a tajvaniak.

(Autoref.)

§2/248
SCHULZ, Ursula: Einführung in die Grundlagen 
der inhaltlichen Erschliessung mit BISMAS am 
Fachbereich BID der FHS Hannover = ABI-Tech.
11.Jg. 1991.4.no. 289-296.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Bevezetés a tárgyi feltárás alapjaiba a BISMAS 
szoftverrel a hannoveri szakfőiskola könyvtári, 
tájékoztatási és dokumentációs tanszékén

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Oktatás -számító
géppel; Tárgyi feltárás

A tárgyi feltárás oktatásában ki kell térni a gé
pi indexelés alapelveire és a gépi információkere
sés követelményeire. Didaktikai szempontból eh

hez nem elegendőek az elméleti előadások. A 
BISMAS szoftver kezdők számára is könnyen ke
zelhető; a hannoveri szakfőiskola könyvtári, tájé
koztatási és dokumentációs tanszékén ez a 
program igen alkalmasnak bizonyult a tárgyi fel
tárás gyakoroltatására az elsőéves hallgatókkal. 
A cikk példákat közöl ennek lépéseire.

(Autoref.)

92/249
WILSON, Ruth: The BookshelF thesaurus: treas
ure or trauma? = Libr.Rev. 40.voi. 1991. 6.no. 
42-49. p.

A BookshelF nevű integrált könyvtári rendszer 
tezaurusz modulja: felmérés a használatáról

Felmérés; Hatékonyság; Integrált gépi rendszer; 
Tárgyi feltárás; Tézaurusz

A cikk röviden ismerteti a BookshelF nevű au
tomatizált könyvtári rendszer tezaurusz-modulját. 
E modul működésére és használatára irányulóan 
felmérést végeztek. A kérdőívet visszaküldő 23 
intézmény válaszait elemezték -  ennek eredmé
nyeit ismerteti a cikk. A kérdések három széles 
területet öleltek fel: a tezaurusz használata, a 
deszkriptor-kiválasztás gyakorlata, valamint a 
modul erősségei és problémái. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a tezauruszt többféleképpen 
használják, és több közös problémára és lehet
séges megoldásra is fény derült. Következtetés
ként a szerző megállapítja, hogy a modul nincs 
maximálisan kihasználva, és a problémák nincse
nek megfelelően megoldva.

(Autoref.)

Lásd még 205, 303

Katalógusok

92/250
BERTRAND, Roland: Le catalogue, les biblio- 
théques et la modernité = Bull.Bibi.Fr. 36.tom. 
1991. 4.no. 295-302.p.

Rés. angol nyelven.
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A katalógus, a könyvtárak és a korszerűség

Katalógus; Online katalógus

A katalógus kihalásra van ítélve. Ez az infor
mációkeresési eszköz egyre elavultabbá válik az 
új információtechnológiák erősödő nyomása 
alatt. Persze: halála csak azért történik, hogy fel- 
ismerhetetlenül újjászülessen, használóinak a ré
ginél nagyobb hasznára és megelégedésére. Ez 
a XIX. századi maradvány, amelynek információ- 
tartalmát 20 éven keresztül próbálták kétségbee
setten modernizálni, elkerülhetetlenül eltűnik a 
színről, és olyan információkereső rend
szereknek adja át a helyét, amelyek inkább a do
kumentum tartalmával, mint hordozójával foglal
koznak.

(Autoref.)

92/251
MIFFLIN, Ingrid -  WILLIAMS, Jean: Online cata
log maintenance: the role of networks, compu
ters, and local institutions = Inf.Technol.Libr. 
10-vol. 1991.4.no. 263-274.p. Bibliogr. 11 tétel.

Online katalógusok karbantartása: a hálóza
tok, számítógépek és helyi intézmények sze
repe

Egyetemi könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Kata
lógusszerkesztés; Online katalógus; Szoftver

A cikk az online katalógusokban található in
formációk karbantartásának, aktualizálásának 
fontosságát hangsúlyozza. Az első rész az online 
katalógusok karbantartásának azokat a szem
pontjait tárgyalja, amelyek együttműködés (kata
logizálási hálózatok) útján, vagy automatikusan, 
számítógépi programok segítségével oldhatók 
meg. A második rész a Washington State Univer
sity gyakorlatát ismerteti, amely helyi online kata
lógusa aktualizálásához a Western Library Net- 
work-öt használja.

(Autoref.)

92/252
HANCOCK-BEAUUEU, Micheliné: User friendli
ness and human-computer interaction in online 
catalogues = Program. 26.vol. 1992. 1.no. 29- 
37.p. Bibliogr. 11 tétel.

Online katalógusok: használó-barátságosság 
és ember-gép kapcsolat

Ember-gép kapcsolat; Katalógushasználat; On
line katalógus

Az online katalógusok „használói barátságos
ságát” a köztudatban az határozza meg, hogy 
használatukat milyen könnyen lehet megtanulni, 
illetve milyen könnyen lehet használni őket. A je
len cikk a kérdést a használói interfész (a rend
szer és a használó érintkezési pontja) megterve
zése és az online katalógusokban történő ember
gép párbeszéd természete közötti összefüggés 
vonatkozásában vizsgálja.

Az interaktív információkereső rendszerek a 
következő komponensekből tevődnek össze: a 
nyers adatbázis, a keresőszoftver, az interfész és 
a használó. Az interfész és a keresőszoftver 
együttesen mint közvetítő mechanizmus működ
nek a használó és az adatbázis között. Az infor
mációkeresés teljes folyamata három szinten tör
ténik. A nyers adatbázis és a keresőszoftver 
„között” van a szemantikai amely azt hatá
rozza meg, hogy a keresés tárgyai hogyan van
nak meghatározva, azaz a dokumentumok ho
gyan vannak képviselve-kifejezve a bibliográfiai 
rekordokban. A következő, a
keresőszoftver és az interfész között képzeljük el. 
Ez a feladat végrehajtásához szükséges művele
tekkel: a keresési stratégiákkal és taktikákkal 
kapcsolatos. Végül a k a 
használó és az interfész között az a párbeszéd
lehetőség (menük, parancsok használatával elő
álló input-output), amelyet a rendszer biztosít a 
használó számára.

Vizsgáljuk meg, hogy e szintek mit jelentenek 
az online katalógus esetében. A 
szintjén a használói barátságosságot a parancs
nyelv, ill. a parancsokat aktivizáló menürendsze
rek határozzák meg. Bebizonyosodott, hogy a 
sok opció zavaró a használó számára. Nem sze
rencsés pl. a szerző/cím kombinácójára épülő 
keresést és a szerző és cím szerinti keresést kü- 
lön-külön is biztosító funkciókat beépíteni a me
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nübe, akárcsak az ISBN vagy az osztályozási 
jelzet szerinti keresés lehetőségét -  ezeket érde
mes egy, csak a könyvtárosok számára rendel
kezésre álló interfészben elhelyezni. A használói 
elégedettséget lényegesen növelni lehetne a CD- 
ROM-oknál újabban alkalmazott ún. WIMP-kör- 
nyezet bevezetésével (WIMP = windows, icons, 
mouse, pull-down menus -  ablakok, szimbólum- 
képek, egér, „lehúzható” menük).

Ide tartozik az output kérdése is, azaz hogy 
pl. a rendszer milyen formában (teljes, rövidített, 
vagy csonkolt alakban) jeleníti meg a kérdésre 
vonatkozó találatokat, ezek hogyan vannak elhe
lyezve a képernyőn, továbbá rendezi-e őket a 
rendszer valamilyen szempont szerint stb. Saj
nos e kérdésekre vonatkozóan semmilyen kon
szenzus vagy irányelv nem létezik, ezért a legkü
lönbözőbb megoldásokkal találkozhatunk.

A keresési mechanizmus (szintaktikai szint) 
vonatkozásában a fő kérdés az, hogy a keresés 
mely lépéseinek elvégzését bízzuk a rendszerre, 
vagyis hogy mi legyen láthatatlan a használó 
számára, illetve mely lépéseket nem szabad au
tomatikusan elvégeztetni a programmal. Itt a kö
vetkező tényezőket kell figyelembe venni:

- a keresendő mezők és a keresési útvonal 
megválasztása;

- Boole rendszerek (csak a kérdés és a doku
mentum pontos megegyezése ad találatokat) 
vagy az ún. „legjobb egybeesés” elve alapján 
működő rendszerek (a program rangsorolja a ta
lálatokat az egybeesés mértéke szerint, pl. OKA
PI, LIBERTÁS) használata -  a használók az 
utóbbiakat részesítik előnyben;

- keresési segédeszközök (automatikus he
lyesírásellenőrzés, szótőkeresés) alkalmazása.

A szemantikai szinten a problémák abból 
adódnak, hogy a bibliográfiai rekord szövege, 
amelyre a keresés épül, nem tükrözi megfelelően 
a dokumentum tartalmát. E cél érdekében a sza
bad szöveget kiegészítő tárgyköri struktúrákra 
(pl. tezaurusz) van szükség.

Összefoglalásként az mondható el, hogy az 
online katalógusok tervezői -  néhány új rend
szer, pl. az OKAPI kivételével -  nem a használók 
keresési szokásaiból indultak ki. A létező rend
szereken lehet ugyan javítani, de az ember-gép 
párbeszéd minőségének lényeges megjavításá
hoz egy integrált megközelítésre van szükség, 
amely az információkeresés mindegyik tárgyalt 
alkotóelemét, ill. szintjét figyelembe veszi.

(Novák István)

92/253
HENRY, Helen K.: Human-computer interfaces 
and OPACS: introductory thoughts related to IN- 
NOPAC = Libr. Hi Tech. 9.vol. 1991. 2.no. 63- 
68.p. Bibliogr.

Ember-gép kapcsolat és online katalógusok: 
bevezető gondolatok az INNOPAC-kal kap
csolatban

Ember-gép kapcsolat; Online katalógus

Az ember-gép kapcsolat területének kutatása 
irányt mutat az online katalógusok fejlesztésé
hez, hogy a használók minél barátságosabb kör
nyezetben elégíthessék ki információigényeiket. 
A cikk röviden ismerteti az eddig kifejlesztett em
ber-gép kapcsolatokat, amelyeket két széles ka- 
tegórióba sorol, úm. párbeszédes (természetes 
nyelv, parancsnyelv stb.) és tárgyra-orientált 
(grafikák, képek, ablakok segítségével történő ki
választás valamilyen mutatóval, pl. egérrel), majd 
a jó ember-gép kapcsolat alapvető jellemzőit tár
gyalja. A vizsgált fogalmakat arra használja fel, 
hogy értékelje a San Diego University Library IN- 
NOPAC rendszerét, a PAC-ot. Végső következte
tésként megállapítja, hogy a PÁC nem tökéletes, 
mint ahogy semmilyen rendszer sem az, mind
azonáltal sokat tett azért, hogy kiküszöbölje a 
második generációs online használói katalógu
sok hiányosságait.

(Autoref.)

92/254
HANCOCK-BEAULIEU, Micheliné: Les cata
logues en ligne jugés par les utilisateurs = 
Bull.Bibl.Fr. 36.tom. 1991. 4.no. 312-315.p.

Rés. angol nyelven.

Hogyan ítélik meg az online katalógusokat a 
használók?

Felmérés; Hatékonyság; Katalógushasználat; 
Online katalógus

A szerző először röviden áttekinti az online 
katalógusok használatára irányuló kutatásokat, 
különös tekintettel a különféle adatgyűjtési mód
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szerekre. Kifejlesztettek egy OLIVE nevű mikro- 
számftógépi szoftvert, amely a PC-kre telepített 
„előlapként” (front-end) lehetővé teszi a keresési 
tranzakciók regisztrálását és egy online kérdőív 
kitöltését. Ennek segítségével vizsgálható a kere
ső szándéka, a keresőkérdés megszerkesztése 
és eredménye -  mindez több kereskedelmi szol
gáltató rendszer használata esetén. Ezután a 
cikk ismerteti az OKAPI nevű harmadik generáci
ós prototípus rendszert, amely már képes figye
lembe venni a használói visszacsatolásokat is.

(Autoref.)

92/255
SINNO-RONY: Les hypercatalogues: nouvelles 
perspectives pour les OPAC = Bull.Bibl.Fr. 
36.tom. 1991. 4.no. 303-311.p. Bibliogr. 17 tétel.

Rés. angol nyelven.

Hiperkatalógusok: online katalógusok új lehe
tőségei

Hiperszöveg; Katalógushasználat; Online kataló
gus

A jelen cikk bemutatja, hogy a hiperszöveg- 
technológiát hogyan alkalmazzák az online ka
talógusokban való keresésre. E technika haté
konyabbá teszi a hagyományos OPAC hasz
nálatát, egyrészt azért, mert az indexben 
nem-lineárisan is lehet keresni, másrészt mert a 
megjelenített bibliográfiai tételek között bön
gészve új keresőkérdés állítható elő a képer
nyőn megjelenő adatok alapján. Ezen új lehető
ségeket nagyobb adatbázisoknál is lehetne al
kalmazni, akár tezaurusz-, akár tárgyszójegyzék 
alapú keresésekre.

(Autoref.)

92/256
KALIN, Sally W.: Support services for remote 
users of online public access catalogs = RQ. 
31-Vol. 1991.2.no. 197-213.p. Bibliogr. 55 tétel.

Pótlólagos szolgáltatások azok számára, akik 
nem helyben használják a könyvtár online ka
talógusát

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Hasz
nálók képzése; Online információkeresés; On
line katalógus

A könyvtárhasználók ma már a könyvtáron kí
vül is hozzáférhetnek az automatizált könyvtári 
rendszerekhez. Otthonaikból, hivatalaikból ké
nyelmesen elérhetik az online katalógusokat, in
dexeket, teljes szövegű adatbázisokat és ese
ménynaptárakat. Mivel az információs szakem
berek igen keveset tudnak ezekről a használókról 
-  kik is ők, hogyan használják az információs 
rendszereket, milyen problémákkal találkoznak - ,  
gyakran „láthatatlan használókéként emlegetik 
őket. Az online katlógusok egyre nagyobb szá
mú távoli használói több figyelmet és támogatást 
érdemelnének a könyvtárosoktól. A jelen cikk 
ezen használói csoportra koncentrál: vizsgálja 
személyi jellemzőiket, az online katalógusokkal 
kapcsolatos problémáikat és azt, hogy a könyv
tárosok hogyan tudnák megfelelően segíteni 
őket szükségleteik kielégítésében.

(Autoref.)

Információkeresés

92/257
SARACEVIC, Tefko -  KANTOR, Paul: Online 
searching: still an imprecise art = Libr.J. 116.vol. 
1991.16.no. 47-51.p. Bibliogr.

Online információkeresés: még .mindig bi
zonytalan mesterség

Felmérés; Online információkeresés; Relevancia

Jóllehet a gyakorlat kiválóan működhet tudo
mányos megalapozottság nélkül is, ahhoz, hogy 
az online keresés gyakorlatát és a információke
resési rendszereket javítani lehessen, tudo
mányos kutatásra van szükség. Mivel a jövő in
formációs rendszerei (szakértő rendszerek, hi
perszöveg stb.) beépített emberi intelligenciára
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épülnek, fontos, hogy pontosabban megértsük 
és modellálni tudjuk az információkereső szak
emberek keresési viselkedését, módszereit. E cé
lokat kívánta szolgálni a cikkben ismertetett kuta
tás, amelynek keretében 40 kérdés természetét 
és keresését vizsgálták, 39 professzionális online 
kereső bevonásával. Miután minden egyes kere
sőt teszteltek szakmai gyakorlatuk szempontjá
ból, minden egyes kérdésre kilenc keresést vé
geztek a DIALOG rendszerben. A kilenc kérdés
ből ötöt öt különböző kereső végzett, négyet 
pedig úgy hajtottak végre, hogy a keresőfogal
mak kiválasztására különféle forrásokat használ
tak.

Egy ezzel párhuzamos kísérletben 21 kereső
vel megvizsgáltatták a kérdéseket, és különféle 
jellemzők szerint (szakterület, bonyolultság, bele
értett, de ki nem mondott fogalmak stb.) csopor
tosították őket.

A 360 keresés 5411 tételt eredményezett, 
amelyek közül 2971 bizonyult teljesen vagy rész
ben relevánsnak. Az eredményeket különféle 
módszerekkel elemezték, közöttük az informá
ciótudományban új, valószínűségszámítási mód
szerrel is. így arra voltak kíváncsiak, hogy 
mennyi a valószínűsége annak, hogy egy kikere
sett tétel egy bizonyos típusú keresésnél, bizo
nyos típusú kérdéseknél, bizonyos módszerű ke
resés mellett és bizonyos típusú keresők által ke
resve releváns lesz, ill. nem lesz releváns. Azt is 
meg szerették volna tudni, hogy milyen mértékű 
az átfedés a keresőkifejezések kiválasztásában 
és a keresés természetében, ha ugyanazt a kér
dést különböző keresők keresik.

Az eredmények igen kevés törvényszerűséget 
mutattak ki. A szakma valószínűleg nincs is tuda
tában, hogy a keresésekben mennyire kevés a 
megegyezés, azaz hogy milyen kicsi az átfedés a 
különféle keresők kérdésértelmezésében és ke
resési gyakorlatában. Mindebből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy az online információkeresés 
messze van attól, hogy tudománynak lehessen 
nevezni. A jelenlegi keresési irányelvek, szabá
lyok és útmutatók nem veszik figyelembe, hogy 
mi történik a valóságban. Azt mondhatjuk, hogy 
nincs semmiféle elfogadható módszer, átfogó és 
következetes irányelv, amely az online informá
ciókeresés útmutatójaként szolgálhatna. A kere
sés még mindig művészet, mégpedig meglehe
tősen kevéssé megfogható és meghatározható 
művészet.

(Novák István)

Lásd még 249, 252-253, 290, 295, 304

Olvasószolgálat, referensz

92/258
HALSTED, Deborah D. -  NEELEY, Dana M.: To 
eat or not to eat -  in the library = 
Coll.Res.Libr.News. 52.vol. 1991. 11.no. 709- 
710.p.

Enni vagy nem enni -  a könyvtárban

Felmérés; Könyvtárhasználati szabályzat

Az étel- és italfogyasztás gyakran felvetődő 
kérdés a könyvtárak működése során. A szerzők 
Texas, Arkansas, Oklahoma, Louisiana és New 
Mexico orvosi könyvtáraiban vizsgálták, milyen 
formában vetődik fel ez a probléma. A felmérés 
azt mutatta, hogy

- tiltás esetén a könyvtárlátogatók titokban vit
tek be ételt és italt, így veszélyeztették a rovar- és 
egérmentességet;

- az alkalmazotti zónában való fogyasztás en
gedélyezése megnehezítette a tilalom betartható
ságát az olvasói zónában, mivel a használókat 
zavarta a kétféle szabályozás.

- a kórházi könyvtárak, ellentétben a nagyobb 
egyetemi orvosi könyvtárakkal, gyakran engedé
lyezik az étel- és italfogyasztást, néha éppenség
gel marketing célból.

A bevezetőben felsorolt 5 térség 238 könyv
tárát keresték meg az étel- és italfogyasztás kér
désével, amelyek közül 121-en válaszoltak, 86 
kórházi, 20 egyetemi orvosi és 15 más típusú 
könyvtárból. A 121 könyvtár közül csak 14% je
lezte a tiltást a könyvtár egész területén. A továb
bi 104-ben az ételfogyasztás engedélyezett. Ezek 
40%-ában a könyvtár minden területén, 46%- 
ában csak bizonyos részlegekre szól az enge
dély.

Egyesek csak a számítógépek és az audiovi
zuális berendezések közelében tiltják az étke
zést. A kisebb kórházi könyvtártermekben ép
penséggel étkezéssel, kávézással egybekötött 
rendezvényeket is tartanak.

Sokan javasolják, hogy a számítógépterem ki
vételével egyes helyiségeket jelöljenek ki a
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könyvtárlátogatók számára, ahol étkezés közben 
a kurrens lapokat is olvashatják. Végül egy 
könyvtár egyenesen a korlátozó intézkedések 
megszüntetését javasolja, azzal érvelve, hogy a 
körözésre kerülő könyvek esetében amúgy sem 
lehetséges semmiféle felügyelet.

A 121 válaszadó kb. 7%-a állt ki az italok ab
szolút tiltása mellett, 43% megengedte az italfo
gyasztást a könyvtár egész területén, 50% pedig 
csak behatárolt területen. Sok kórházi könyvtár 
kínál kávét ingyen vagy alacsony áron. Ezek a ki
sebb könyvtárak a legrugalmasabbak az étel- és 
italfogyasztás megítélésében. Az egyik könyv
tárban, ahol időközben engedélyezték az italfo
gyasztást, az egyetlen szembetűnő változás az 
volt, hogy az olvasók több időt töltöttek a könyv
tárban.

(Szepes Gézáné)

92/259
MÖNNICH, Michael W.: PC-Arbeitsplatze für Be
nutzer in wissenschaftlichen Bibliotheken = ABI- 
Tech. 11.Jg. 1991.4.no. 267-276.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Nyilvánosan hozzáférhető személyi számító
gépek a német felsőktatási könyvtárakban a 
használók számára. Felmérés

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Használói szo
kások; Helyi használat; Kisszámítógép

Németországban növekvő érdeklődés mutat
kozik a könyvtárakban a személyi számitógépes 
olvasói munkahelyek iránt. 1990-ben a régi szö
vetségi tartományok 74 felsőoktatási könyv
tárában felmérték a használók rendelkezésére ál
ló személyi számítógépek kínálatát. A cikk szám
adatokat közöl, majd tárgyalja a hardver és 
szoftver kérdését, a használat és a biztonság 
problémáit. Végül felvet néhány gondolatot a fel
sőoktatási könyvtári alkalmazással, az integrált 
személyi számítógépes munkahely kialakításá
nak lehetőségeivel kapcsolatban

(Autoref.)

92/260
ROMINSKI, Marion -  WIESNER, Heike: Senioren 
lesen für Kinder -  Kinder lesen für Senioren. Be
richt über ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtbü
cherei Gelsenkirchen und der Stiftung Lesen = 
Bibl.für Alle. 8.Jg. 1991. 3/4.no. 9-24.p.

Idősek olvasnak fel gyermekek számára -  
gyermekek olvasnak fel idősek számára. Be
számoló a gelsenkircheni városi könyvtár és 
az Olvasás Alapítvány közös programjáról

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Gyermek
olvasó; Idős olvasó

Gelsenkirchenben közös rendezvénysoroza
tot dolgoztak ki az idősek otthonának lakói és az 
iskolásgyerekek részére. Résztvevő intézmé
nyek: fiókkönyvtár, a helyi iskola 6. osztálya (14 
tanuló), a Gelsenkirchen-Buer-i idősek otthona. A 
program a következő volt:

1. A gyerekek néhány közösen kiválasztott 
mesét a tanítónők segítségével (a fiókkönyvtár
ban) dramatikusan feldolgoztak, és az idősek ott
honában az első közös találkozáskor előadták.

2. Meghívott előadóművész népmeséket 
mondott a fiókkönyvtárban a két korosztályból 
álló közös hallgatóságnak.

3. Karácsony előtt a gyerekek dalokból és 
dramatizált játékból álló műsort adtak az idősek 
otthonában: a közös kávézás, beszélgetés, aján
dékosztás oldott hangulatot teremtett, a két cso
port közelebb került egymáshoz.

4. „Gyermekkor egykor és most” témakörben 
a gyerekek kérdéseket tettek fel az időseknek, az 
interjúk spontán beszélgetésekké oldódtak; a 
műsort kevésbé sikeres diavetítés zárta.

5. Szerzői előadás a „Gyermekkor egykor és 
most” témakörhöz kapcsolódva; Karin Böhm 
könyvéből rövid történeteket olvasott fel, mindkét 
korosztály érdeklődéssel hallgatta.

A rendezvénysorozat számos nehézség elle
nére is sikeres volt, mindkét résztvevő csoport
nak élményt adott. A gyerekek megtanulták, ho
gyan közeledhetnek az idősekhez, hogyan be
szélgethetnek velük, az időseknek pedig örömöt 
szerzett a gyerekek látogatása, s némileg oldotta 
elszigeteltségüket. A találkozások közös kiinduló
pontja a könyv illetve az olvasás volt. A sikerek 
ellenére sem tervezik a sorozat folytatását, mert 
a városi könyvtár személyi ellátottsága nem teszi
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lehetővé az ilyen idő- és munkaigényes többletfe
ladatok vállalását.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 269

Kölcsönzés

92/261
KAFFANOVÁ, Zuzana: Prevádzka automatizo- 
vaného v^poíiŐného systému v SLTK = Kn.lnf. 
23.roŐ. 1991.6.no. 267-272.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

A Szlovák Műszaki Könyvtár automatizált köl
csönzési rendszerének működése

Kölcsönzés -számítógéppel

A Szlovák Műszaki Könyvtár automatizált köl
csönzési rendszere 1986 és 1990 között több 
koncepcionális, technológiai, programellátási 
módosításon ment keresztül.

Ma a rendszer Interaktív online eléréssel, DOS 
RV V3.2 operációs rendszer alatt, a BPS (pozso
nyi programrendszer), Fortran, és Assembler 
programnyelv, SVS kiegészítő szoftver és MDBS 
(kis adatbázisrendszer) hasznosításával valósul 
meg.

A rendszer vonalkódos jelzetek („KOD 39”) le
olvasására van beállítva.

Alrendszerei: EVPO -  a használók nyilvántar
tása; VYPO -  a kölcsönzések nyilvántartása; 
STAT -  statisztika. Az első két alrendszeren be
iül 2-2 adathalmaz található, úm. a POUZ, azaz a 
felhasználók adathalmaza és a PUBL, azaz a 
publikációk adathalmaza.

Az EVPO egyaránt lehetővé teszi új használók 
beiratását, a használó adataiban való módosulá
sok keresztülvitelét és a használók törlését a nyil
vántartásból. Az alrendszer egyéni, intézményen 
belüli és könyvtárközi használókkal számol.

A VYPO funkciói: kérés és előjegyzés, köl
csönzés, hosszabbítás, visszaadás, jelzet és 
használó felőli tájékoztatás, időleges elveszés, 
köttetés.

A rendszer egyelőre párhuzamosan üzemel a 
hagyományos kölcsönzési rendszerrel. Ez mind
addig így lesz, amíg a számítógépes rendszer 
nem éri el a legalább 97%-os biztonságot. Ez 
várhatóan 1-2 éves üzemelés után következik be. 
Szükség van még a kölcsönzési tér bizonyos 
mérvű átalakítására is.

(Futala Tibor)

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

92/262
CORNISH, Graham P.: The impact of networking 
on international interlibrary loan and document 
supply = Libri. 41 .voi. 1991. 4. no. 272-288. p. Bib- 
iiogr. 17 tétel.

A hálózati kapcsolatok hatása a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzésre és dokumentum
szolgáltatásra

Dokumentumszolgáltatás; Könyvtári hálózat; 
Könyvtárközi kölcsönzés; Központi szolgáltatá
sok; Számítógép-hálózat

Mivel a könyvárközi kölcsönzés természete 
olyan irányba változott, hogy.a másolatszolgálta
tás, nem pedig a kölcsönzés a fontosabb, vala
mint a nem könyvtári szolgáltatók is megjelentek, 
a szerző a könyvtárközi kölcsönzés helyett a 
„dokumentumszolgáltatás” kifejezés használatát 
javasolja. A hálózatot is csak akkor érdemes há
lózatnak nevezni -  állítja -  , ha az két vagy több 
könyvtár számára kölcsönös előnyökkel jár. A 
nemzetközi hálózatosítás jelentős hatással lesz 
az eddig elfogadott gyakorlatra, például a nem
zeti központok használatára. Az ilyen hálózatok 
kiszélesítik az erőforrásokhoz való hozzáférés le
hetőségeit, megnövelik a szolgáltatások sebes
ségét és megkönnyítik a fizetés lebonyolítását. A 
központi ellenőrzés hiánya a nemzeti erőforrások 
alulhasználtságához vezethet, a „leggazdagabb” 
szolgáltatók pedig túl lesznek terhelve. Mivel az 
olvasók egyre több számítógépes információke
resési rendszert és online katalógust használhat
nak, önállóan is el tudják majd végezni a könyv
tárközi kölcsönzést, és így a könyvtárosok szere
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pe is megváltozik: inkább a különféle adatbázi
sok használatát kell elmagyarázniuk, mint közve
títőként működniük a dokumentumszolgáltatás
ban. Az UAP régi alapelve, hogy minden ország 
legyen a saját dokumentumtermésének a szol
gáltatója, már most is csak végső esetben érvé
nyes. E fejlemények tükrében a jogi korlátozá
sok, pl. a szerzői jog, a szerződéses megállapo
dások, komoly megfontolást igényelnek. A 
nemzetközi hálózatosftás térhódítása sok könyv
tárnak hasznot fog hozni, mások viszont hátrá
nyos helyzetűvé válhatnak saját olvasóik kiszol
gálása szempontjából. A jövő mindenképpen tele 
lesz változásokkal, amelyeket nem fenyegetés
ként, hanem kihívásként kell felfogni.

(Autoref.)

92/263
CORNISH, Graham P.: Document supply in Eas
tern Europe: problems and prospects = Inter- 
lend.Doc.Supply. 10.vol. 1991. 4.no. 138-146.p. 
Bibliogr. 16 tétel.

A dokumentumszolgáltatás helyzete Kelet-Eu
rópábán: problémák és a jövő kilátásai

Dokumentumszolgáltatás; Könyvtárközi kölcsön
zés; Könyvtárügy; Szakirodalmi ellátottság; Tá
mogatás -más országnak

A Berlin melletti Gosenban tartott 1991. febru
ári konferencia valamint a moszkvai IFLA-kong- 
resszus (1991. augusztus) anyagai alapján ösz- 
szefoglalhatók a közös gondok. A szovjet köztár
saságok önállósulása, a délszláv állam divergáló 
erői és más politikai fejlemények nehézzé teszik 
a prognosztizálhatóságot. Az áttekintés az Albá
niától Lengyelországig húzódó régió kérdéseival 
foglalkozik („Kelet-Európa”), -  eltekintve a volt 
Szovjetunió helyzetétől.

A kelet-európai államcsoportba sorolt orszá
gok számos alapvető tényező tekintetében 
(nyelv, vallás, kulturális örökség, történelmi múlt 
stb.) igen nagy eltéréseket mutatnak. A World 
Guide of Libraries adatai szerint ezen országok
ban meglehetősen nagy számban vannak jelen
tős méretű gyűjtemények. A történeti értékeket 
felmutató könyvtárak jelenlegi gyűjtemény-fej
lesztése nem problémában, legalábbis a pénz
ügyi vonzatú gyarapítás tekintetében. Más a

helyzet a belföldi dokumentumok kötelespéldá
nyok útján történő nagyvonalú ellátásával (Cseh
szlovákiában több mint 25 könyvtár részesült be
lőlük). A piacgazdaságra való áttérés nyomán e 
széleskörű kötelezettség nehezen lesz fenntart
ható.

A nemzeti bibliográfiai számbavétel a számos 
gyengeség ellenére lényegében megoldott, de 
nem a mai igények szerint (általában hiányzik 
még a géppel olvasható produktum, nagyok az 
időbeli lemaradások). A központi katalógusok is 
egyre jobban igénylik az automatizálást (online 
lekérdezést biztosít például a pozsonyi Egyetemi 
Könyvtár a külföldi folyóiratokról). Számos jel 
mutatja, hogy mindenütt a külföldi dokumentu
mokkal való ellátás az alapgond. Az igények kö
rében az angol nyelvű dokumentumok meghatá
rozó (62%-os) arányt képviselnek, míg a követke
ző helyen álló német csak 8%-ot tesz ki.

A 100 ezer lakosra számított külföldi igénylé
sek szerint az NDK állott az élen 1510 kéréssel, 
mögötte Magyarország következett 617-tel. A 
külföldre küldött kérések és az onnan érkezők 
arányát tekintve az NDK és a SZU nettó exportő
rök, míg a többiek nettó importőrök voltak.

A szolgáltatás ideje tekintetében is nagy inga
dozások tapasztalhatóak (a magyar átlag a leg
jobb 31 nappal, a legrosszabb az NDK-é és Ro
mániáé 71 illetve 99 nappal).

A nyugati nagy szolgáltató központok több 
éve bevezették a térítéses rendszert, egyrészt a 
ráfordítások legalább részleges fedezésére, más
részt a magasabb hatékonyság kikényszerítésé
re. Ez a nettó importőr keleti államokat gyakran 
nehéz helyzetbe hozza, minthogy alig tudnak va
lutához jutni. Fontos tehát egy, ezt a körülményt 
is szem előtt tartó új fizetési mód kidolgozása. 
Csehszlovákiában és Magyarországon már 
hosszabb ideje élnek a külső adatbázisok lekér
dezési lehetőségeivel, de itt is, nem beszélve a 
többi országról, komoly gondokat okoz a rendkí
vül gyenge telekommunikációs hálózat. Minde
nütt nagy az érdeklődés az új technikai eszközök 
iránt: másológépektől optikai leolvasókig, CD- 
ROM készülékekig (az utóbbiak bizonyos mérté
kig feledtetik a gyenge telefonvonalakat).

A nyugati kollégák sok tekintetben segítséget 
nyújthatnak. Szakértői véleményükkel elősegíthe
tik a helyzet pontos felmérését, a tapasztalatok 
átadásával a továbbképzést. Lehetséges a ked
vezményes gépbeszerzés (CD-ROM stb.). Egyes 
központi katalógusokat (CCN, ZDB) már a konfe
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Külföldi folyóirat-figyelő

rencia után számos könyvtár rendelkezésére bo
csátottak. A fejlődés felgyorsulását alapozhatja 
meg, ha bizonyos szolgáltatásokra -  vagy azok 
meghatározott mennyiségére -  kezdetben in
gyenességet kaphatnak a kelet-európai könyv
tárak. Hosszabb távon remélni lehet, hogy a pi
acgazdaság kiépülése fizetőképessé teszi őket.

(Sonnevend Péter)

92/264
DESCHAMPS, Christine: FOUDRE -  electronic 
access to documents in the French academic 
community = Interlend.Doc.Supply. 19.vol. 1991. 
4.no. 127-130.p.

A FOUDRE nevű elektronikus dokumentum
szolgáltató rendszer a francia egyetemi 
könyvtárak között

Dokumentum -gépi informáci
mi könyvtár; Fejlesztési
csönzés -számítógéppel; Számítógép-hálózat

A FOUDRE szó a franciában villámot jelent, 
de egyben a FOUmiture de Documents sur Ré- 
seau Electronique (kb. dokumentumszolgáltatás 
számítógépes hálózatban) kifejezésből képzett 
betűszó is. A program 1988-ban kezdődött az 
Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, a France- 
Telecom távközlési vállalat és a Télésystemes 
közti szerződéssel. 1989-ben átalakították a meg
állapodást, s 1990 ősze óta a rendszer működő
képes, s megoldja az egyetemi könyvtárak közti 
számítógépes folyóiratcikk-szolgáltatást.

A könyvtárközi kölcsönzés az utóbbi időszak
ban jelentős növekedést mutatott Franciaország
ban. A 18 egyetemi könyvtár összehangolja állo
mánygyarapítását (évente összesen 110 ezer fo
lyóiratcím). Évente 450 ezer könyvtárközi 
rendelési igényt rögzítenek, ebből a nagyobb 
könyvtárakra naponta 100-150 folyóiratcikk szol
gáltatása jut. 1981-1986 közt az igénybevétel 
45%-kal nőtt, azóta az éves növekedési ütem 
mintegy 5%.

A központi katalógusok (időszaki kiadványok: 
Catalogue Collectif National des Périodiques, 
CCN; doktori disszertációk: Teléthéses; monog
rafikus kiadványok: Pancatalogue) számítógé
pen, online hozzáféréssel működnek -  ezek ké
pezik a FOUDRE alapját.

A FOUDRE működési vázlata a következő. 
Minden számítógépes keresés (bibliográfiai és le
lőhelyinformáció) nyomán keresett cikket a telje
sítő könyvtár optikai lemezre rögzít (ezekről min
den könyvtár rendelkezik információval, így csak 
egyszer vesznek fel minden dokumentumot), az
után ezek automatikusan továbbíthatók. A könyv
tárközi kölcsönzési kérések 85%-a folyóiratcikkre 
irányul. A keresés a CCN-ben, amely 2800 fran
cia könyvtár 200 ezer címét tartalmazza, lehet 
online, videotex vagy CD-ROM-alapú.

A rendelést általában elektronikus posta útján 
továbbítják. A rendelés megérkezésekor vagy -  
optikai leolvasóval -  lemezre veszik a szükséges 
dokumentumot, vagy megtalálják már lemezre 
vett formában; ezt követően elküldik a NUMERIS 
elnevezésű hálózaton keresztül.

A FOUDRE szoftverje a Microsoft Windows 
grafikai szoftverjét használja fel. Ez rendkívül 
használóbarát: minden utasítás közlése megold
ható az egérrel. A képernyő felépítése lehetővé 
teszi mind a teljesítő, mint a rendelő munkaállo
más teendőinek vezérlését. A rendszer statiszti
kai adatokat is szolgáltat.

A teljesítő könyvtárak egységes munkaállo
mást kaptak, amely magában foglalja a NUME
RIS modemjétől kezdve az összes szükséges 
eszközt (AT 386 típusú mikroszámítógép, nagy 
felbontóképességű képernyő, 40 Mbyte-os ke
ménylemez stb.). A rendelő állomás ennél szű- 
kebb kiépítésű, de bármely pillanatban felhozha
tó a teljesítő könyvtár szintjére.

A lemezeken tárolt cikkek azonosítására a 
BIBLID nevű szabványos azonosító kódokat 
használják (38 karakter, mely az ISSN-t, a megje
lenés évét, a kötetet, a számot és az oldalszámo
zást fejezi ki).

A rendszer működése előnyös a felhasználó
nak, mert a gyorsaság nem teszi drágábbá a 
szolgáltatást. Az átlagos 33 frank költség nem 
több, mint a hagyományos technikánál, s ahogy 
egyre több dokumentum lesz már lemezen, úgy 
csökkenhet is a költség. A felhasználó oldaláról a 
rendszer azt nyújtja, hogy egy órán belül végbe
mehet a számítógépes információkeresés, a lelő
hely megállapítása, az elektronikus postával tör
ténő rendeléstovábbítás és a kért szöveg megér
kezése, kiíratása a fogadó állomás nyomtatóján.

A kísérleti szakaszban három tudomány- 
terület (orvostudomány, jog+ közgazdaságtudo
mány, természettudományok) egy-egy szolgálta
tó és három-három rendelő könyvtára vett részt.
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A jövőben a rendszert ki kívánják terjeszteni a 
helyi hálózatokra, valamint az Európai Közössé
gen beiül más országokra is.

(Sonnevend Péter)

92/265
CORNISH, Graham P.: Interiending of audiovis
ual materials: some problems and solutions = 
IFLA J. 18-Vol. 1992. 1.no. 25-30.p. Bibiiogr. 9 
tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Audiovizuális anyagok könyvtárközi kölcsön
zése: problémák és megoldások

Audiovizuális anyag; Könyvtárközi kölcsönzés

Az audiovizuális dokumentumoknak egyre 
nagyobb szerep jut az oktatásban és a szórako
zásban egyaránt, a könyvtári együttműködésben 
(közös katalogizálás, könyvtárközi kölcsönzés 
stb.) azonban mostohagyereknek számítanak. 
Ennek egyik oka az, hogy az AV-dokumentumok 
sorába számos különböző fajta és technikai felté
telekkel „olvasható” dokumentum tartozik. Sok 
belőlük egyedi, nem „publikált” a szó hagyomá
nyos értelmében. Másrészt a legtöbb országban 
nincs szabályozva a kötelespéldány-szolgáltatás, 
és nincs megoldva a nemzeti bibliográfiai feltárás 
sem, így az elérhető művekről, gyűjteményekről 
nincs megfelelő tájékozódási forrás. Ha kataló
gust készítenek is az ilyen gyűjteményekről, az 
legtöbbször nem illeszkedik a könyveknél meg
követelt szabványokhoz, vagy online nem keres
hető. A feltárás módjának különbözősége külföldi 
könyvtárközi kölcsönzéskor még nagyobb prob
lémát okoz.

Pedig az AV-dokumentumokban tárolt infor
mációk ma már nem számítanak „pótléknak”, ki
egészítésnek az írott dokumentumok tartalmához 
képest. Gondoljunk csak a zenét, ill. valamilyen 
gyakorlati szemléltetést igénylő szakmát (orvos- 
tudomány, építészet, képzőművészet stb.) tanu
lók széles táborára. A beszélt szöveget tartalma
zó hangfelvételek pedig a vakoknak sokszor az 
egyetlen hozzáférési lehetőséget jelentik az adott 
irodalmi műhöz.

A könyvtárközi kölcsönzés fogalma magában 
foglalja a dokumentumszolgáltatás valamelyik

formáját. Az AV-dokumentumok esetében azon
ban a másolatküldés jogi és technikai akadályok
ba ütközik és drága, az eredetit pedig nem nélkü
lözheti a könyvtár. Jogi kérdések még az eredeti 
kölcsönzése esetén is felmerülnek, hisz pl. a vi
deofilmek levetítésére szigorú szabályok vonat
koznak.

Az AV-dokumentumok formai sokszínűsége 
további nehézségeket okoz könyvtárközi köl
csönzés esetén, ugyanis nem biztos, hogy a ké
rő könyvtár ugyanolyan technikai berendezéssel 
rendelkezik, mint amilyenre az illető dokumen
tum készült, és erre vonatkozóan a bibliográfiai 
leírások gyakran nem adnak elegendő felvilágo
sítást. Ezek a gondok szintén hatványozottan je
lentkeznek külföldről való kölcsönzés esetén az 
eltérő normák, rendszerek használata miatt. A 
dokumentumok fizikai jellemzői az elküldés mi
kéntjét is kérdésessé teszik: míg egy kazetta 
postán is jói továbbítható, a hanglemezek rendkí
vül sérülékenyek, a multimédia csomagok pedig 
gyakran nagyok, nehezek, és félő, hogy valamely 
darabjuk elvész. A postai küldés mellett a futár- 
szolgálat jöhet szóba, ami rendkívül drága. Az 
elektronikus médiák tartalmának továbbítására 
az elektronikus út lenne a kézenfekvő, de a háló
zatok még nem kiépítettek, a technikai eszközök 
drágák, nehezen hozzáférhetők. Valamennyi AV- 
dokumentumra jellemző, hogy a hozzánemértő 
használat jóvátehetetlen károkat idézhet elő ben
nük, ezért a könyvtárak nem szívesen adják ki a 
kezükből.

A könyvtári rendszer előtt ezért a következő 
feladatok állnak: meg kell változtatni a szakma 
AV-dokumentumokhoz kapcsolódó hozzáállását, 
fejleszteni kell a gyűjtemények közötti együttmű
ködést és javítani kell a bibliográfiai feltárás mi
nőségét. A nemzeti könyvtárközi kölcsönzési út
mutatókban külön ki kell térni az AV-dokumentu
mok kölcsönzési szabályaira. Ezzel együtt sokáig 
fog még tartani, míg az audiovizuális dokumentu
mok elfoglalják az őket megillető helyet a könyv
tárközi forgalomban.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92/266
NAGELSMEIER-LINKE, Marlene -  TENBRINK, 
Heinz-Gert: Das Konstanzer Fernleihprojekt = 
Bibliotheksdienst. 25.Jg. 1991. 11.no. 1705- 
1714,p.
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A könyvtárközi kölcsönzés számítógépesítési 
programja Konstanzban

Kísérlet; Könyvtárközi kölcsönzés -számítógéppel

A Konstanzi Egyetemi Könyvtár új programja 
keretében arra keresnek választ, hogy hogyan ja
vítható a könyvtárközi kölcsönzés az új informá
ciós és kommunikációtechnológiai eszközök se
gítségével. A program beindítására a Deutsche 
Forschungsgemeinschaft támogatásával 1991 
májusában került sor.

A könyvtárközi kölcsönzési tendenciákra ed
dig az volt a jellemző, hogy míg a lelőhelyjegyzé
kek (központi gépi katalógusok, kötetkatalógu
sok) száma örvendetesen szaporodott, addig a 
kölcsönzésben kért dokumentumok megküldési 
ideje nőtt. Ennek oka a megrendelések számá
nak jelentős növekedése volt. Az 1973-as 1,2 mil
liós kéréssel szemben 1989-ben 2,5 millió volt a 
kérések száma. A hetvenes évek átlagosan 18 
napos átfutási idejével szemben a konstanzi vizs
gálat mára 19,7 napos átfutási időt mutatott ki. A 
könyvtárközi kölcsönzést igénybe vevők állítása 
szerint 42%-uk már elkésve kapja meg a munká
jához szükséges dokumentumot. A későn érke
zett kérésekből eredő kárt 1974-ben népgazda
sági szinten 6,5 millió DM-re becsülték, ami mára 
már kétszer, háromszor akkora is lehet. A könyv
tárközi kölcsönzéssé! elégedetlenek száma azért 
is növekedett az utóbbi időben, mert tovább nőtt 
a különbség a bibliográfiai lelőhely adataihoz va
ló gyors hozzáférés és a dokumentum rendelke
zésre bocsátásának viszonylag hosszú ideje kö
zött. Elégedetlenségük másik oka az, hogy a köl
csönzési eljárás alatt az igénylő semmilyen 
módon nem tudja követni és befolyásolni (rekla
málni, lemondani) az eljárást.

Németországban kettévált a könyvtárközi köl
csönzési ügyintézés. A fizetőképes megrende
lőknek lehetőségük van központi szakkönyvtára
kon vagy adatbázisforgalmazókon keresztül a té
rítéshez kötött szolgáltatásokat igénybe venni, 
amelynek keretében kivételes kezelést kapnak a 
kölcsönzési kérések. Ennek eredményeképpen 
viszont a hagyományos szolgáltatások ügyinté
zési ideje tovább romlik, mert a küldő könyvtár a 
térítéses kéréseket veszi előre.

Az elektronikus posta segítségével a kölcsön
zési eljárást ún. csillag formában lehet megszer
vezni, ahol a kérő könyvtár az eljárás teljes idejé

re a központban áll és folyamatosan figyelemmel 
kíséri a megrendelések sorsát. Sürgős esetben 
rendkívüli kezelést kérhet, reklamálhat vagy töröl
heti a megrendelést. Amennyiben az első megke
resett könyvtár a kérést nem tudja teljesíteni, a 
kérés visszajut a kérő könyvtárhoz, majd onnan 
a következő állomásra. Az ILL (interlibrary loan) 
protokoll szerint -  amelynek átvételét tervezik -  
nem maguk a teljesítetlen kérések jutnának 
vissza a kérő könyvtárhoz, csak a jelzés arról, 
hogy melyik könyvtárba továbbították a kérést. A 
folyamat átláthatósága igényének ezzel is eleget 
lehetne tenni. A kérő szelvények elektronikus 
úton történő kezeléséhez az X.400-as protokoll 
szükséges, ami az OSI hetedik szintje. Az X.400- 
as önmagában csak a kérések és észrevételek 
kezeléséhez elegendő, a dokumentumküldés to
vábbra is postai úton történik. Ha csak az ügyin
tézés történik az elektronikus posta segítségével, 
már az is nyereség. Jelentős változást az jelent
hetne, ha a teljes kölcsönzési ügymenet elektro
nikus úton bonyolódna. A könyvtárközi kölcsön
zési eljárásokat külön központi adatbankban ke
zelnék, és hálózat útján kapcsolatban állnának a 
központi és heiyi gépi katalógusokkal és a helyi 
kölcsönzési adatbankokkal.

A konstanzi kísérletben tervek szerint a hasz
náló közvetlenül adja fel megrendelését szemé
lyi számítógépen egy e célra kialakított űrlap se
gítségével. Ez történhet a könyvtárban, vagy a 
megrendelő egyetemi munkahelyén, vagy laká
sából, a Datex-P hálózaton keresztül. Külön ki 
keil fejleszteni a térítési díjak kezelésének mód
ját. Azt, hogy az adott kérés megvan-e a helyi 
adatbázisban, a rendszer automatikusan ellenőr
zi és közvetlenül értesíti a használót, megadva a 
dokumentum jelzetét, kölcsönözhetőségi státu
sát. Ha további adatok szükségesek a kéréshez, 
akkor is közvetlenül a megrendelő kapja vissza 
a tételt kiegészítésre. Amennyiben a lelőhely- 
jegyzékben nem találják meg a kért dokumentu
mot, munkaszelvényt nyomtatnak róla, amit a 
továbbiakban hagyományos úton küldenek to
vább. A fejlesztés későbbi szakaszában további 
hálózatok adatbázisaival is kiépítik a kapcsola
tot, így a lelőhely azokban is ellenőrizhető lesz. 
Ha egy kért címnek több példánya is létezik, 
egy külön erre a célra kifejlesztett algoritmus ál
lapítja majd meg a könyvtárak sorrendjét. Ebben 
a következő szempontokat veszik figyelembe: 
kölcsönzési régió; földrajzi elhelyezkedés, ill. a 
könyvszállító kocsi útvonala; a dokumentummal
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rendelkező könyvtár teljesítőképessége (a meg
rendelések teljesítésének átfutási ideje). Ezek 
után a kérőszelvényt a WiN (Wissenschaftsnetz) 
hálózaton az X.400-as protokoll segítségével to
vábbítják. A hálózati végponttal nem rendelkező 
könyvtárakba faxon küldik el a kérést. A doku
mentum megküldése történhet postán, könyv- 
szállító autóval, telefaxon, illetve szkennerrel be
másolva. Ez utóbbi megoldás megfigyelése 
szintén szerepel a programban. A kísérleti sza
kaszt két évre tervezik. Ez alatt az idő alatt csak 
egyetlen partnert, az Ulmi Egyetemi Könyvtárat 
fogják a programba bevonni, mert a bilaterális 
megoldás tűnik a legcélravezetőbb megoldás
nak. A csillagforma funkcióképességének meg
állapításához később majd további partnerek 
bevonása is szükségessé válik.

Az első fázisban az elektronikus kölcsönzési 
szelvényt fejlesztik ki. Később az ILL formátum 
adatstruktúráját fogják a német könyvtárközi 
kölcsönzési eljárás céljaira átdolgozni. A har
madik szakaszban épül ki a kölcsönzéseket ke
zelő adatbank. A negyedik szakaszra esik a 
megrendelések kezelésére szolgáló beviteli 
maszk kialakítása és a jelzetek ellenőrzésének 
automatikus kezelése. Az ötödik szakaszban a 
kölcsönzések kezelésének helyi adatbankjait fej
lesztik ki. A hatodikban a szkenner használható
ságára szolgáló interfészt fejlesztik ki. Vala
mennyi szakasz lezárása után ismertetni fogják 
a kísérlet eredményeit a Bibliotheksdienst című 
folyóirat hasábjain.

(Kovács Lászlóné)

Lásd még 204, 228

Dokumentációs eljárások és termékeik

92/267
WIESNER, Margot: Die Deutsche Nationalbib
liothek als Dienstleistung für die Erwerbung = 
Bibliotheksdienst. 25.Jg. 1991. 11.no. 1748- 
1754.p.

A német nemzeti bibliográfia mint a gyarapí
táshoz nyújtott szolgáltatás

CD-ROM; Dokumentum -gépi információhordo
zón; Előzetes katalogizálás; Központi cédulaellá
tás; Nemzeti bibliográfia

Az állománygyarapítók számára a német ki
adású könyvekre vonatkozóan a legfontosabb 
forrás, megbízhatósága és a címleírások teljessé
ge miatt, a német nemzeti bibliográfia. Pontos
ság és átfutási idő tekintetében bátran felveheti a 
versenyt más országok nemzeti bibliográfiáival. A 
cikk a német nemzeti bibliográfiai szolgáltatások 
széles skáláját veszi számba, mindenhol ismer
tetve az egyes formákba tartozó sorozatokat, 
megjelenési gyakoriságukat, 1990-es árukat.

1. A mágnesszalagon történő szolgáltatás az
A, B, C, N és H sorozatokat tartalmazza, külön 
kell megrendelni az M és T sorozatot. Az A, B, N 
hetente, a H, M és T havonta, a C negyedéven
ként jelenik meg. Előfizetési díjuk a rekordok szá
mától függ, a teljes sorozatra 15 886 DM, az M és 
T sorozatoké 1569 DM. A Deutsche Bibliothek 
(DB) a brit nemzeti bibliográfiát is hozzáférhetővé 
teszi mágnesszalagon. Azok a könyvtárak, ahová 
a katalogizálás miatt amúgyis jár a mágnesszala
gos forma, már a megrendeléshez is hatékonyan 
tudják alkalmazni a gépből kinyomtatott címeket.

2. A DB floppy-szoigáltatása keretében az A,
B, N sorozatokra lehet előfizetni. Kívánságra a 
közművelődési könyvtárak (ÖB) számára a rele
váns címek rekordjait leválogatva szolgáltatják. 
Szállítás hetente van, az előfizetési díj 9880 DM, 
az ÖB válogatásé 1560 DM. A személyi számító
géppel dolgozó könyvtárak számára ideális meg
oldást jelent ez a forma, a hagyományos feldol
gozást folytatók, igénylés esetén a címek ki
nyomtatott változatait kaphatják meg.

3. CIP (előzetes katalogizálási tételek) cédu
la-szolgáltatás. Szakterületek szerint, hetente tör
ténő szállítás a kb. hat héten belül megjelenő 
könyvekről. Az összes címre 1760 DM az előfize
tési díj, egyébként a címek számától függ.

4. Címelőrejelzés cédula formában. A bibliog
ráfia A és B sorozatából történik. Kívánságra a 
közkönyvtárak számára válogatást készítenek a 
releváns címekről. Szállítás hetente, az összes 
címre vonatkozó előfizetési dl] 10 800 DM, az ÖB 
válogatásé 1600 DM. Ennek a szolgáltatásnak az 
a kényelme, hogy a szakreferensek azonnal
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Külföldi folyóirat-figyelő

nyomtatott formában kaphatják meg a tételeket, 
és megrendelés céljára másolatot készíthetnek 
róluk. Sajnos 1992-től a szolgáltatás ára 30-50%- 
kal emelkedik.

5. Katalóguskarton szolgáltatás. Az A, B, C, 
H, M és T sorozatokból. A megrendelés szólhat 
szakterületre vagy sorozatra. Szállítás a H, M, T 
sorozatoknál havonta, a C-nél negyedévenként. 
A füzetformánál 2-3 héttel korábban kapják meg 
a könyvtárak. Előfizetési díj: C-re 360, H-ra 1280, 
M-re 576, T-re 984 DM.

6. Deutsche Nationalbibliographie aktuell a 
címe a német nemzeti bibliográfia CD-ROM ki
adásának, ami az A, B, C, N és H sorozatot tar
talmazza. Negyedévenként aktualizálják. A régi 
lemezeket az előfizetőknek nem kell visszakülde
ni. Előfizetési díj 1991-re 3000 DM (hálózatban 
történő alkalmazási pótdíj nélkül). A CD-ROM 
forma gyarapítási célú alkalmazása valójában 
csak akkor használható jól, ha az adatok a házi 
rendszerbe letölthetőek, és ott tovább lehet velük 
dolgozni. Erre a célra viszont az aktualizálást sű
rűbbé kellene tenni. Valójában tehát a DNB aktu
ell kényelmes, de nem naprakész információs 
forrás.

Gyarapítói oldalról sok kérdés merült fel a 
nemzeti bibliográfia rendszeréve! kapcsolatban. 
Az Állományépitési és Gyarapítási Bizottság eze
ket összegyűjtötte, és tolmácsolta a nemzeti 
könyvtárnak. A cikk a kérdéseket a rájuk adott 
válaszokkal együtt rendre ismerteti.

(Kovács Lászlóné)

92/268
TÖNSING, Rolf E.: Downloading and reformat
ting external records for researchers’ personal 
databases = Program. 25.vol. 1991. 4.no. 303- 
317.p. Bibliogr. 17 tétel.

Külső rekordok letöltése és újraformázása a 
kutatók saját adatbázisai számára

Egyéni dokumentáció; Letöltés; Szoftver

A cikk azzal a sok kutatót érintő problémával 
foglalkozik, hogy nem kevés időt kell arra fordíta
niuk, hogy külső online vagy CD-ROM adatbázi
sokból nyert rekordokat újra bevigyenek saját, 
mikroszámítógépi adatbázisaikba. A cikk áttekinti 
az ilyen rekordok elektronikus átvitelének lehető

ségeit. Bemutatja, hogy egy egyetemi könyvtár 
információs központjában (University of Pretoria, 
Academic Information Service) milyen nagy 
szükség van egy többcélú újraformázó program
ra, amely képes a legkülönbözőbb adatbázisok 
rekordformátumait többféle személyi adatbázis
formátumra konvertálni. Egy ilyen, HEADFORM 
nevű programot használtak egy CD-ROM és 
négy online adatbázis konvertálására három ku
tató személyi adatbázisa számára, és ki akarták 
mutatni azt az időmegtakarítást is, amelyet az 
elektronikus átvitellel nyerhetnek a manuális be
gépeléssel szemben. Az eredmények azt mutat
ják, hogy -  egy kevés korláttal -  a CD-ROM és 
online adatbázisok rekordjai sikeresen konvertál
hatók voltak a három személyi adatbázisba, és 
az időmegtakarítás is jelentősnek mutatkozott.

(Autoref.)

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

92/269
LANDGRAF, Mary N.: Library cards for the 
homeless = Am.Libr. 22.vol. 1991. 10.no. 946- 
949. p.

Olvasójegy a hajléktalanoknak: San Francis
co-! tapasztalatok

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Könyv
tárhasználati szabályzat; Városi könyvtár

Szokatlan, nem konvencionális program kere
tében találtak megoldást San Francisco-ban arra, 
hogy hogyan juttathatók a hajléktalanok könyv
tárhasználatra jogosító olvasójegyhez.

A Civic Center Plaza-n átmeneti szálláslehető
ség mellett (sátrak, menedékhelyek) állandó, 
többszázfőnyi hajléktalan populáció található. A 
város e pontjához közel eső Városi Könyvtár erő
feszítést tett könyvtári anyaggal való ellátásukra. 
A tartózkodási hely felügyeletét úgy oldották 
meg, hogy az ne legyen önkényes és diszkrimi
natív. A hajléktalanok számára kiadott könyvtári 
jegy egy közel 400 dollár értékű hitelkártyának 
felelt meg -  egy alkalommal ilyen értékű könyv
tári anyag kölcsönzésére jogosított. A látogatási 
jegy kiadásának a feltétele volt, amely a san-fran-
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cisco-i tartózkodást igazolta és egy érvényes le
vélcím meglétét bizonyította.

A hajléktalanok könyvtári jegye külsőre nem 
különbözik a szabályos látogatási jegytől, csak 
az érvényesség időtartama eltérő: 6 hónapra szól 
és megújítható.

A szolgáltatás 1989 évi adatait egy helyi föld
rengés miatt nem lehetett értékelni, ezért az 
1990-es év eredményeit vizsgálták. Eszerint
1990- ben 195 könyvtári jegyet adtak ki san fran- 
cisco-i hajléktalanoknak. A vissza nem juttatott 
kiadványok összértéke ez idő alatt 2650 dollár, 
az egy főre eső kár 13,59 dollár volt. 1990 első és 
második félévét összehasonlítva a következő ten
denciákat találták:

- az olvasójegyért jelentkezők aránya 47%-kal 
nőtt (79-ről 116-ra);

- a programban részt vevő szociális támogató 
ügynökségek száma 58%-kal nőtt (12-ről 19-re);

- a kölcsönzött példányok száma 127,4%-kal 
nőtt (674-ről 1533-ra), ezen belül a könyvek és 
hanglemezek kölcsönzése 113%-kal (665-ről 
1416-ra), a videokazettáké 1200%-kal (9-rői 117- 
re) növekedett;

- a könyv visszajuttatási fegyelem megsérté
sének aránya 62%-kal csökkent (16,9%-ról 6,4%- 
ra), növekvő forgalom mellett. Ugyanez a mutató 
azonban még mindig magasabb volt (6,4%) az ál
landó lakhellyel rendelkezőkkel szemben (1,3%).

Meglepő volt, hogy a könyvtári olvasójegyet 
igénylő 195 hajléktalan 37,4%-a (73 fő) egyálta
lán nem kölcsönzött könyvtári anyagot. 1989-től
1991- ig összesen 328 könyvtári olvasójegyet ad
tak ki. Tulajdonosaik közül ez idő alatt négyen 
már állandó lakcímmel regisztráltatták magukat.

Az egy főre eső veszteség 1 év alatt csökke
nést mutatott: 13,59 dollárról 9,63 dollárra.

A statisztikai értékelés és a tendenciák alap
ján a programot sikeresnek minősítették, és fiók- 
könyvtárakra való kiterjesztését is javasolták.

A program keretében a könyvtári szolgáltatás 
lehetősége és egy addig elhanyagolt réteg, a haj
léktalanok igénye találkozott össze. A program 
legfontosabb haszna, hogy eddig ki nem hasz
nált értéket érvényesített a közösség számára: le
hetővé vált a hajléktalanok számára egy olyan 
szorosabb kötődés a szociális segélyező szer
vekhez, amely túlmutat a könyvtári könyvekkel 
való ellátáson.

(Szepes Gézáné)

92/270
ROSEN, Leslie: Enabling blind and visually im
paired library users: INMAGIC and adaptive tech
nologies = Libr. Hi Tech. 9.vol. 1991. 3.no. 45-
61.p.

Vak és csökkentlátó könyvtárhasználók segí
tése: az INMAGIC szoftver és más alkalmaz
kodó technológiák

Braille írás; Információtechnológia; Integrált gé
p i rendszer; Olvasógép; Vak könyvtárhasználó

Az Amerikai Vakok Alapítványának (American 
Foundation for the Blind) M.C.Migel Memorial 
Könyvtárában különféle technikai segédeszkö
zök teszik elérhetővé a könyvtári szolgáltatáso
kat a vak és gyengénlátó használók számára: 
beszédszintetizátor, nagybetűs képernyők, Brail
le nyomtatók és megjelenítők, kommunikációs 
technológia. Az INMAGIC nevű rugalmas adat
báziskezelő rendszerrel dolgoznak, amellyel 
több könyvtári funkciót automatizáltak, s e rend
szerbe integrálták az említett adaptációs techno
lógiákat. Az INMAGIC-ot bibliográfiák és gyara
podási jegyzékek készítésére és aktualizálására 
is használják, amelyek különféle formátumokban 
férhetők hozzá (normál nyomtatás, nagybetűs 
nyomtatás, Braille és hangkazetta). A cikk kere
tében megjelentetett kisebb, különálló közlemé
nyek a következő témákkal foglalkoznak: a Xe- 
rox/Kurzweil Personal Reader (KPR); zártláncú 
televízió (CCTV); beszélő számítógépek; nagy
betűs képernyők; az Inmagic, Inc. vállalat bemu
tatása; az INMAGIC szoftver funkcióinak ismer
tetése.

(Autoref.)

Lásd még 260
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