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TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek

92/271
DESCHAMPS, Christine: Cooperation and net
working between French libraries = Libri. 41 .vol. 
1991. 4.no. 262-271.p.

Res. angol nyelven.

Együttműködés és hálózatok a francia könyv
tári rendszerben

Együttműködés -belföldi; Együttműködés -regio
nális; Gépi könyvtári hálózat; Könyvtári hálózat; 
Könyvtári rendszer -országos

A szerző először a Franciaországban kifej
lesztett intézményi (könyvtári) hálózatokat ismer
teti. Ezek meglehetősen eltérőek, mivel a köz
könyvtárak, illetve a felsőoktatási és tudományos 
könyvtárak más minisztériumi fennhatóság alá 
tartoznak. Három csoportot alkotnak: egyetemi 
hálózatok, regionális hálózatok és szakterületi 
együttműködési rendszerek. Ezután következik a 
hálózati tevékenységek ismertetése: könyv
tárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás; 
egybehangolt állománygyarapítás; bibliográfiai 
információterjesztés (országos és regionális ka
talógusok), beleértve az indexeléshez használt 
terminológiai adatbázis (RAMEAU) karbantartá
sát; a szakmai értékelés eszközeinek megosztá
sa (statisztikai felmérések vezetési kérdésekhez). 
E tények alapján a cikk megkísérli a hálózatok 
egyéb szempontú csoportosítását, úm. helyi, ver
tikális, horizontális és szakmai hálózatok, majd 
befejezésül a francia tapasztalatok alapján felso
rolja, hogy melyek a hatékony hálózati tevékeny
ség alapvető elvei.

(Autoref. alapján).

92/272
BARTH, Robert: Erfahrungen der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Bern als Spateinsteiger bei 
SIBIL = ARBIDO-R. 6.Jg. 1991.3/4.no. 84-86.p.

A berni városi és egyetemi könyvtár tapasz
talatai, amely a svájci egyetemi könyvtárak 
közül utolsóként csatlakozott a SIBIL rend
szerhez

Egyetemi könyvtár; Gépi feldolgozás könyv
tárban -általában; Gépi könyvtári hálózat; Városi 
könyvtár

A StUB (Stadt- und Universitätsbibliothek 
Bern) 1988-ban a svájci egyetemi könyvtárak kö
zül utolsóként döntött a könyvtári funkciók auto
matizálása mellett. A közlemény a SIBIL melletti 
döntés indokait és az eredményeket tárgyalja.

Alapvetően 3 megoldást méglegeltek:
egy már bevált, megkedvelt rendszer átvétele 

és CD-ROM-on történő kiadása (UB Bielefeld);
kulcsrakész integrált rendszer (pl. a Zürichi 

Egyetem főkönyvtára, St. Galleni HSG, ZB Zü
rich);

egy nagy svájci központhoz való csatlakozás. 
Itt alapvetően az ETHICS, a SIBiL-Réseau Ro- 
mand vagy a SIBIL-Basel jött szóba. Legkedve
zőbbnek ezek közül a SIBIL-Basel látszott.

Az első variánst nagyon gyorsan elvetették, 
mivel a döntés idején a CD-ROM-on rögzített bib
liográfiai tételek és a kölcsönzési funkció közötti 
kapcsolat nem volt biztosított.

A második megoldás előnyei:
a) integrált modulok valamennyi könyvtári 

funkció számára;
b) autonómia;
c) korszerűbb OPAC a felhasználó számára.
A harmadik megoldás előnyei:
a) költségkímélő megoldás;
b) más könyvtárak know-how-jának felhasz

nálhatósága;
c) a nemzeti könyvtári rendszerhez csatlako

zás;
d) osztott katalogizálás;
e) nagyon gyors megvalósítás.
A StUB ezért a Berni Egyetemmel együtt a 

baseli SIBIL-hez való csatlakozás mellett döntött.
Az eredmények a 3. megoldás a - e  pontjai

nak sorrendjében a következők:
a) A StUB éves költsége:
- üzemelési költségek (számítóközpont- és át

viteli költségek): SFR 250 000;
- SIBIL-hez csatlakozás: SFR 35 000;
- 50%-os EDV-szakértői részesedés, mely az 

első év után 25%-ra csökken.
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b) Az UB Basel ingyenesen tanította be a ka
talógusszerkesztő munkatársakat, és ez az 
együttműködés mind a mai napig kitűnő.

c) A StUB egyfelől adatokat szolgáltat a kö
zös katalogizálási rendszerbe, másrészt viszont a 
SIBIL révén megvan annak a lehetősége, hogy 
Svájc vezető könyvtáraival bármikor összekap
csolódhasson (a tíz svájci egyetemi könyvtárból 
hat dolgozik ma már a SIBIL rendszerben).

d) A leíró katalogizálásnál a címek 34%-a ve
hető át a közös adatbázisból, a szakkatalógusnál 
ez az érték 25% körül van (6 hónappal ezelőtti ál
lapot).

e) 1989 novemberében a jóváhagyás megtör
tént, 1990 februárjában 20 terminállal megkezdő
dött a munka (ma már 40 terminál van).

További előnyök:
- már 6 hónap elteltével a személyzet kellő 

gyorsasággal tudta a leíró és szakfeltárásokat fel
használói információkká átalakítani;

- a magasan képzett baseli kollégákkal való 
együttműködés lehetőséget nyújtott a könyv
tárosok látókörének bővüléséhez;

- a központi katalógusban már kereken 
600 000 rekord van, 1940-ig visszamenőleges 
megjelenési adatokkal;

- az „Intercom” elektronikus átviteli rend
szernek köszönhetően megvalósulhat a könyv
tárközi kölcsönzés a báseli és a lausanne-i háló
zat tagjai számára.

Természetesen a hátrányokat sem szabad el
hallgatni, amelyeket sem az első, sem pedig a 
második variáció esetében sem lehetett volna el
kerülni:

- a tizedes osztályozási rendszerről át kellett 
térni az UB Basel tárgyszórendszerére;

- hetente összesen kb. 20 óra a koordinációs 
munka;

- a katalogizálási munka jelentősen igénye
sebbé vált, és csak magas színvonalon lehetsé
ges. Ez problémát jelenthet a részmunkaidős 
könyvtárosoknál és a kis intézeti könyvtáraknál;

- a központi katalógusban a saját, még vi
szonylag csekély állomány keveredik más könyv
tárak összehasonlíthatatlanul nagyobb állomá
nyával.

Remélik, hogy 1992 elejére a központi kataló
gus kiegészíthető a DOBIS/LIBIS rendszerű be
szerzési-, kölcsönzési- és folyóiratmodulokkal. 
Mivel a StUB Freiburgot választotta a lokális 
rendszer számítógépének helyszínéül, így két 
egyetemi könyvtár között először jönne létre

kapcsolat a lokális rendszer szintjén, és ezzel ki
alakulna egy pótlólagos „ablak” a SIBIL Basel- 
Bern és SiBIL-Réseau Romand között.

(Szepes Gézáné)

92/273
KALINOVÁ, Vlasta: K problematice regionálních 
knihovnickych center = Ctenár. 43.roő. 1991.
11.no. 372-373.p.

A regionális könyvtári központok problemati
kájához

Regionális könyvtár

Az egységes könyvtári rendszer szétzilálódá
sa után Csehországban és Szlovákiában egya
ránt keresik egy újfajta rendszerré szerveződés 
lehetőségeit. Mindkét országrészben (meglehet: 
nemsokára a két szomszédos országban) regio
nális szintű összefogást sürgetnek a szakem
berek. Szlovákiában e tekintetben kiérleltebbek 
az elképzelések, mint Csehországban.

Cikkünk a könyvtárak regionális együttműkö
dési társulásának Szlovákiában kimunkált mo
delljét ismerteti. Ezekben a társulásokban várha
tóan a járási könyvtáraknak jut majd a vezető 
szerep, ám ezt küiön is ki kell érdemelniük a tár
sulásokba önkéntesen belépő könyvtárak köré
ben.

A társulások létrejöttét részint az átmeneti 
helyzet, részint az indokolja, hogy a könyvtári-in
formációs szolgáltatások sikeres vitelének előfel
tétele a könyvtárak-információs intézmények 
rendszerben való működtetése. Az új körülmé
nyek között létrejövő rendszerek -  s ez az alap
vető eltérés a korábbiakhoz képest -  alulról épít
keznek, teljesen önkéntesek, nincsenek tekintet
tel az ágazati hovatartozásra, nyitottak és a 
demokrácia játékszabályainak betartásával mű
ködnek.

A kölcsönös érdek az, ami várhatóan garan
tálni fogja életképességüket és változó tartalmú 
és módszerű állandóságukat. Ebből az is követ
kezik, hogy a kölcsönös érdeknek nem kell teljes 
körűnek lennie. Ellenkezőleg: felettébb változa
tos terjedelmű és tematikájú érdekkapcsolatok
kal kell számolni.

A szóban forgó társulások vezető könyvtára 
különféle szervezeti formációk (tanácsok, bizott
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ságok, teamek, klubok stb.) révén irányítja ezt az 
együttműködést. Szlovákiában a városi és a köz
ségi könyvtárak 60-70%-a máris belépett ezekbe 
a társulásokba.

- (Futala Tibor)

Lásd még 204, 226, 246, 251, 262, 302

Természettudományi és műszaki tájékoztatás

Lásd 195

Orvostudományi tájékoztatás

Lásd 276

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

Lásd 240

Szabadalmi tájékoztatás

92/274
GIROUD, Gérard: The European Patent Office 
and its patent information policy = EI.Libr, 9.vol. 
1991.6. no. 329-332. p.

Az Európai Szabadalmi Hivatal és szabadalmi 
tájékoztatási politikája

CD-ROM; Munkaszervezet; Tájékoztatás -szaba
dalmi; Tájékoztatási politika

Az Európai Szabadalmi Szervezet (European 
Patent Organization, EPO) tájékoztatási politiká
ját a szervezet Igazgatótanácsa határozta meg 
1988-ban. E politika fő célja, hogy javítsa a sza
badalmi információkhoz való hozzáférést az eu
rópai használók számára, ösztönözze az újításo
kat és erősítse Európa pozícióját a műszaki infor

mációcsere terén Japánnal és az Egyesült Álla
mokkal szemben.

Az EPO fő feladata az adatgyűjtés s ennek 
alapján adatbázisok és információs termékek 
előállítása, a nemzeti szabadalmi hivatalok pedig 
a szolgáltatások terjesztésében játszanak kulcs
szerepet, különösen a kis- és középvállalatok 
számára.

Ami a díjazási politikát illeti, a Szervezet ön
költségi áron szolgáltat a nem-profitra épülő in
tézményeknek, a kereskedelmi használók szá
mára viszont a piaci árak érvényesek.

1989 decemberében az Igazgatótanács 12 
projektet hagyott jóvá a kezdeti ötéves időszak
ra, 80 millió DM támogatással. A projektek között 
kiemelkedő helyet foglal el a szabadalmi informá
ciók CD-ROM-on való terjesztése és az EPO 
szolgáltató rendszeréhez való online hozzáférés 
a nemzeti hivatalok számára.

Az EPO CD-ROM szolgáltatásai a következők:
1. ESPACE-EP discs. A lemezek 1989. január 

1-től tartalmazzák az European A dokumentumo
kat, azaz az európai szabadalmaztatás! kérvé
nyek teijes szövegeit.

2. ESPACE-WORLD discs. Az ESPACE-EP so
rozatot kiegészíti a PCT (Patent Cooperation 
Treaty) keretében benyújtott nemzetközi szaba
dalmi kérvények teijes szövegével.

3. ESPACE-FIRST discs. Tartalmazza az ES- 
PACE sorozat előbbi két kiadványának összes 
bibliográfiai tételét, de teljes szöveg formájában 
csak a szabadalmak címoldala áll rendelkezésre.

4. ESPACE-ACCESS. Bibliográfiai információ
kat nyújt az összes 1987 óta benyújtott szabadal
mi kérvényről, több, mint 400 ezer dokumentum
ról. A bibliográfiai információkon kívül utalások is 
találhatók rajta, amelyek megmutatják, hogy az 
illető szabadalom teljes szövege melyik ESPA
CE-EP lemezen található.

Az EPO-n kívül számos nemzeti hivatal is ter
vezi saját szabadalmainak CD-ROM kiadását. A 
brit szabadalmi kérvények már megjelentek, s 
Ausztria, Németország, Spanyolország és a Be
nelux államok is hasonló tervekkel foglalkozik.

1990-ben az INPADOC (International Patent 
Documentation Centre) beépült az EPO szerve
zetébe; az INPADOC-tevékenységek integrálásá
ra egy alhivatalt hoztak létre Bécsben. Az EPO- 
INPADOC szolgáltatások -  Numerical Data Base 
(NDB), Patent Family Service and INPADOC Nu
merical List (PFS/INL), Patent Classification Ser
vice (PCS), Patent Applicant Service (PÁS), Pa-
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tent Applicant Service by Priorities (PAP), Patent 
Inventor Service (PIS), Patent Register Service 
and Procedural Status Service (PRS), INPADOC 
Patent Gazette (IPG) -  ezentúl ezen alhivatal út
ján vehetők igénybe.

Az EPO-INPADOC Patent Family Service és a 
Patent Register Service and Procedural Status 
Service online is elérhető, vagy közvetlenül az 
INPADOC-tól vagy a Dialog, Orbit és STN online 
szolgáltató rendszerek útján.

(Novák István)

92/275
PATWARDHAN, D.V.: SDI service on patents -  a 
case study of using online systems = 
Ann.Libr.Sci.Doc. 37.vol. 1990. 4.no. 143-146.p.

Témafigyelő szolgáltatások szabadalmakról -  
esettanulmány online rendszerek használatá
ról

Figyelőszolgálat; Online információkeresés; Tá
jékoztatás -szabadalmi

A szerző röviden elmagyarázza, hogy a sza
badalmak milyen értéket jelentenek az ipari fej
lesztés számára. Megvilágítja annak előnyét, 
hogy online információkeresési rendszereket (pl. 
DIALOG) használjanak a szabadalmakról nyúj
tandó témefigyelő (SDI) szolgáltatásokra. Részle
tesen ismerteti egy ilyen rendszer beindításához 
szükséges tennivalókat. Kitér a költségekre, s ösz- 
szefoglalásként azt hangsúlyozza, hogy a témafi
gyelő szolgálat sikere a rendszer és a használó 
közötti megfelelő kapcsolattól függ.

(Autoref.)

Közérdekű tájékoztatás

92/276
DEFOE, Deborah: InfoHealth: community health 
service at Kingston Public Library = Can.Libr.J. 
48.vol. 1991.5.no. 340-343.p. Bibliogr.

InfoHealth: a Kingston Public Library közhasz
nú egészségügyi tájékoztatása

Közérdekű tájékoztatás; Közművelődési könyv
tár; Tájékoztatás -egészségügyi; Tájékoztatási 
rendszer

Az utóbbi néhány évtizedben megnövekedett 
a polgároknak azok iránt az információk iránti 
igénye, melyek segítségével mindennapi életük 
viteléhez megalapozott, intelligens döntéseket 
hozhatnak. Ezek körébe esnek az egészségügyi, 
betegségmegeiőzési, öngyógyítási módszerek
kel kapcsolatos információk.

A hetvenes évek óta a kanadai közkönyvtá
raknak megnőtt a szerepe az egészségügyi infor
mációellátás terén. Kingstonban, a városi köz
könyvtárban 1930-ban létrehozták az orvosi fo
lyóiratok számítógépes központi katalógusát. Ezt 
követően igényfelméréssel megállapították, hogy 
a használók körében az egészségügyi informáci
ók iránti igény a legmagasabb. Annak ellenére, 
hogy egészségügyi végzettségű alkalmazottja a 
könyvtárnak nem volt, a közkönyvtári testület az 
önkormányzat egészségügyi tanácsadó bizottsá
gával közösen úgy ítélte meg, hogy a könyvtár 
az a hely, ahova egy ilyen jellegű szolgáltatást a 
leggazdaságosabban és logikusan telepíteni le
het. Több egészségügyi intézménytől kapott tá
mogatásból egy hivatásos könyvtárost alkalmaz
tak a kísérlet vezetőjeként. Feladatát képezte, 
hogy összegyűjtse a hasonló egészségügyi in
formációs rendszerekről szóló szakirodalmat; 
irodalomkutatást végezzen az orvosi szakiro
dalomra és bibliográfiákra vonatkozóan; jegyzék
be vegye a körzet könyvtáraiban (a közkönyvtár
ban, az orvostudományi egyetemi- és négy kór
házi könyvtárban) a témába vágó, rendelkezésre 
álló dokumentumokat, összeállítson a használók 
számára egy központi katalógust a tudományos 
ismeretterjesztő szintű orvosi könyvekről; elké
szítse a beszerzésre javasolt művek jegyzékét.

1985 áprilisában reklámkampányba fogtak, 
brosúrákon, prospektusokon, sajtóhirdetéseken 
keresztül tájékoztatták a lakosságot, a kórházak 
és szociális intézmények személyzetét az Info- 
Health elnevezésű szolgáltatásukról. Az 1985 
májusában felavatott szolgáltatás első hónapjá
ban 57 referensz kérdést tettek fel. Az első teljes 
évben, 1986-ban az összes referensz kérdés két 
százaléka (601) vonatkozott az egészségügyi
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szakterületre, majd 1989-ben és 1990-ben ez az 
arány három százalékra emelkedett. A könyvtár 
ismeretterjesztő/referensz művekre fordítható 
költségvetési keretéből 5%-ot költenek egész
ségügyi könyvekre.

Működésének hatodik évében az InfoHealth- 
ről nyugodt lélekkel megállapítható, hogy a köz
könyvtár, a kórházi és felsőoktatási könyvtárak, 
valamint az önkormányzat egészségügyi szerve
zeteinek példás együttműködésén alapuló, jó 
szolgáltatásról van szó.

(Kovács Lászlóné)

Környezetvédelmi tájékoztatás

92/277
VERHO, Seppo: Mika on kirjaston ymparistövas- 
tuu? = Kirjastolehti. 84.vuo. 1991. 10.no. 301- 
302. p.

Rés. angol nyelven.

Felelős-e a könyvtár a környezetvédelemért?

Tájékoztatás -környezetvédelmi

A Kirjastolehti öt, Finnország különböző terü
letein dolgozó könyvtárossal készített interjút a 
könyvtárosok környezetvédelmi felelősségéről. A 
válaszokból az derült ki, hogy növekszik az illető 
települések lakosaival való együttműködés. A 
könyvtárat a megkérdezettek egyöntetűen olyan 
helynek látják, amelynek kötelessége a környe
zeti információk terjesztése minden illetékes szá
mára, állásfoglalás nélkül. Ez különösen vonatko
zik a ritka és szűk publicitású anyagokra. A 
könyvtárak aktívabb szerepet is játszhatnának a 
környezetvédelemben, pl. azzal, hogy a környe
zettel foglalkozó dokumentumokat megküldik a 
városok vezető tisztségviselőinek. Kiállítások is 
szervezhetők, és környezetvédelmi információs 
csomagokat is lehetne készíteni a vállalatok szá
mára. A lakosságnak tudnia kell, hogy a könyvtár 
a környezet témájában is éppen olyan demokra
tikusan szolgálja ki őket, mint egyéb területeken.

(Autoref.)

92/278
WEISKEL, Timothy C.: Environmental resources 
and Electronic Research Systems (ERSs): Eco- 
Link as an example of future tools = Libr. Hi 
Tech. 9.vol. 1991. 2.no. 7-19.p.

Környezeti erőforrások és elektronikus iroda
lomkutatási rendszerek: az Eco-Link mint a jö
vő információkeresési eszközeinek példája

Gépi információkeresési rendszer; Tájékoztatás 
-környezetvédelmi

Mivel a környezeti-környezetvédelmi kérdé
sekről szóló információk száma rohamosan nö
vekszik, a könyvtárosoknak és a kutatóknak egy
re újabb technológiákra van szükségük ahhoz, 
hogy lépést tudjanak tartani a fejleményekkel, és 
hatékonyan tudják azokat kezelni. Jóllehet szá
mos időszaki kiadvány és évkönyv segít ebben, 
mindazonáltal a legújabb információkhoz való 
hozzáférés és ezek kezelésének leghatékonyabb 
eszközei az elektronikus technológiák különféle 
formái. A szerző, miután megemlíti a környezeti 
információk legfontosabb nyomtatott dokumen
tumait, bemutatja a környezetvédelmi kutatás 
leghasznosabb elektronikus forrásait, és ismerte
ti a Rockefeller Foundation-ben működő, Eco- 
Link nevű saját tervezésű elektronikus informáci
ókutatási rendszert (Electronic Research System, 
ERS), amellyel átfogó környezeti kutatás végez
hető az elektronikus forrásokban.

(Autoref.)
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