
6. a könyvtárak még nem alkalmazkodnak 
eléggé a fenti változásokhoz, így pl. nem veszik a 
kellő mértékben tekintetbe a vállalkozók szakiro
dalmi szükségleteit (gazdasági-jogi irodalom, 
cégirodalom, szabványok, címjegyzékek stb. be
szerzése tekintetében sok az elégtelenség, és 
nincs kapcsolat a könyvtárak és a vállalkozók 
szervezetei között);

7. ugyanígy gyenge lábon áll a könyvtárakban 
a munkaerő hivatalok és az átképző intézetek 
szükségletei iránti tájékozódás is.

(Futala Tibor)

Lásd még 254

INFORMÁCIÓ-ELŐÁLLÍTÁS, 
MEGJELENÍTÉS ÉS TERJESZ
TÉS

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók
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DICK, Jeff T.: Secondhand videos = Libr.J. 
116.VOI. 1991.19.no. 49-50. p.

Használt videokazetták. (Gazdasági megfon
tolások a könyvtári beszerzéshez.)

Állománygyarapítási tanácsadó; Gazdaságosság 
-könyvtárban; Videokazetta

A használt videokazetták vásárlása, ha nem is 
az ideális megoldás a könyvtárak számára, de 
segít fenntartani a csökkenő költségvetés mellett 
is a megszokott választékot és kölcsönzési pél
dányszámot. Az átlagosan 70 dolláros kazetták 
ára úgy van megállapítva, hogy a videoforgalma-

zás hasznának javát a filmstúdiók fölözik le, de a 
videotékáknak is tisztes jövedelmet hoz a kony
hára. A könyvtárak azonban nem részesülnek 
ebből, hacsak nem vezetik be ők is a pénzért va
ló kölcsönzést. De a kazetta árának mintegy felét 
megtakaríthatják, ha kivárják azt a 30-45 napot a 
video piacra dobásától számítva, amikor a kez
deti nagy, de gyorsan csökkenő érdeklődés mi
att a videotékákban fölöspéldányok halmozód
nak fel, s ezeket a viszonteladók másodszor is 
megvételre ajánlják.

De nemcsak a megtakarítás az egyetlen ok, 
amiért érdemes a használtkazetta-piacon körül
nézni. Számos kifogyott, másként már pótolha
tatlan filmhez -  mely állományunkban megron
gálódott, vagy nem hozták vissza -  iehet hozzá
jutni a tönkrement tékák választékából az eredeti 
ár átlag 75%-áért.

Nem feledkezhetünk meg azonban a használt 
kazetták hátrányairól sem. Elsősorban a haszná
lat következtében megrövidült élettartamról, mely 
általában azonban kisebb arányú, mint a költség
megtakarítás. Komolyabb szalaghibák a használt 
kazettáknak csak mintegy 1 %-ánál fordulnak elő, 
de a legtöbb forgalmazónál van rá lehetőség, 
hogy a kazetta minőségét futólag ellenőrizzük. 
Problémát jelenthetnek még a borítók és feliratok 
pótlása, egységesítése.

Van néhány olyan jelenség, mely gátat vethet 
a használtkazetta-piac virágzásának. Az egyik 
ilyen a kábeltévé szolgáltatás, melynek révén az 
előfizetők a vedeoforgalmazás előtt láthatják -  
és felvehetik -  a kiválasztott filmeket, ez azon
ban ütközik a filmstúdiók érdekeivel. A másik a 
bizonyos számú lejátszás után önmagukat letör- 
lő kazetták terjedése. A piacot támogató trend vi
szont, hogy az árleszállítás a piacradobás idejé
hez képest egyre hamarabb következik be. Az 
biztos, hogy a könyvtáraknak ez az egyetlen le
hetőségük, hogy az előzőekben megszokott vá
lasztékot tudják nyújtani használóiknak.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92/294
FLEISCHHAUER, Carl -  JOBST-RIEDER, Ma
rianne: Bibliothek ohne Mauern: „American Mem
ory”. Ein Multimedia-Projekt der Library of Con
gress = Mitt.Ver.österr.Bibl. 44.Jg. 1991. 3/4.no. 
16-22.P-
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Könyvtár falak nélkül: a Kongresszusi Könyv
tár multimédia-programja, az American Me
mory

Audiovizuális anyag; Nemzeti könyvtár; Optikai 
lemez

Az amerikai Kongresszusi Könyvtár magától 
értetődően a „nemzet szolgálatában” áll. Ezt kí
vánja elősegíteni az 1989-ben kifejlesztett „Ame
rican Memory” elnevezésű multimédia projekt is, 
meiynek segítségével a könyvtár az Amerika tör
ténetére vonatkozó különféle gyűjteménytárainak 
(fényképek, röpiratok, államalapítási politikai do
kumentumok, karikatúrák, hanganyagok stb.) 
gazdag anyagát kívánja gépi úton hozzáférhető
vé tenni. Az „American Memory”, amely James 
Billington ötlete volt, a Library of Congress ked
venc projektje. A rendszer egy működési egysé
gének kialakításához az alábbiak szükségesek:

- 1 mikroszámítógép (Apple Macintosh vagy 
IBM ill. ezekkel kompatibilis),

-1 CD-ROM lejátszó,
- 1 videolemez lejátszó és színes monitor ill. 

színes tv,
-1 nyomtató.
A szerző egy hetet töltött a Library of Cong- 

ressben, aminek során alkalma volt a Jefferson 
Building hatalmas olvasótermét megtekinteni, 
ahol a 19. század végi belső teret a legmoder
nebb elektronika egészíti ki: a 40 000 szabadpol
cos kézikönyv mellett 12 CD-ROM munkahely és 
70 OPAC terminál található.

A felhasználó számára egy teljesen leegysze
rűsített információkeresési rendszer (ACCESS) 
ál! rendelkezésre, mely érintésre reagáló képer
nyőkkel (touch screen) működik. Ennek segítsé
gével a könyvtár adatairól, a nyitvatartásról, a kü
lönböző keresési lehetőségekről, az olvasóter
mek helyszínrajzáról azonnal kapható 
információ.

Az „American Memory” rendszer kapcsán 
olyan hálózat kiépítésén dolgoznak, amely mind 
a könyvtáron belül, mind pedig az épületen kívüli 
felhasználók számára lehetővé teszi a rendszer 
használatát. A 25 ezer fotót analóg formában tá
rolják, de az első kísérletek megtörténtek már a 
digitális formában történő tárolásra is. Színes ké
pek tárolását is megkezdték, itt azonban gondot 
jelent az, hogy a színes képek digitális feldolgo
zása igen nagy tárolókapacitást igényel, és a ké

pek megjelenítése a képernyőn még viszonylag 
hosszú időbe (kb. 2 percbe) telik.

A projekt egyik legfontosabb célja az, hogy 
az USA történetére vonatkozó adatok elektroni
kus módon hozzáférhetők legyenek. A közeljövő
ben ezeket az elektronikus dokumentumokat az 
iskolák és egyetemek rendelkezésére bocsátják. 
Hogy a Library of Congress anyagából mi kerül 
az „American Memory”-ba, ezzel kapcsolatban a 
következőket veszik figyelembe:

- a könyvtár egyedi (unikális) anyagait;
- a felhasználók igényeit;
- a műszaki lehetőségeket (jelenleg a színes 

fotók és filmek tárolása még igen költséges);
- a Library of Congress-nek még nagyon sok 

gyűjteménye feldolgozatlan. Ezeket gondosan 
válogatva, mint egy kiadó, évente új címeket le
hetne a projektbe felvenni, pl. a 20 ezer még nem 
publikált színházi darab közül.

Igyekeznek a belső összhangra is gondot for
dítani. A századfordulóról sok anyag áll rendelke
zésre, és a fotók, karikatúrák és filmek jól kiegé
szítve egymást egy kor portréját jól tükröznék.

A hálózati technika fejlesztésétől függ a rend
szer hálózaton keresztüli elérése. Itt még nem 
tisztázott, hogy ki legyen a finanszírozó. Külön
böző érdekcsoportok támogathatnák a hálózat 
kiépítését: ez lehet a kormány, de számításba jö
hetnek a telefontársaságok is.

Végül a projektvezető reményét fejezte ki a 
tekintetben, hogy a nagysebességű adatátvitel 
már a nem túl távoli jövőben megvalósulhat.

(Szepes Gézáné)

92/295
RYAN, Frank: Searching The Times, The Guard
ian and The Independent on CD-ROM = Pro
gram. 25.VOI. 1991. 4.no. 319-337.p.

A The Times, a The Guardian és a The Inde
pendent című brit újságok CD-ROM változatá
ban való keresés lehetőségei

CD-ROM; Gépi információkeresés; Hírlap; Infor
mációkeresési rendszer értékelése

1991 elejétől három nagy brit napilap, a The 
Times és a Sunday Times, a The Guardian és a 
The Independent teljes szövege CD-ROM-on is 
megjelenik. A három CD-ROM termék felépítése

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 581



és használata igen eltérő. A cikk felderíti és il
lusztrálja ezeket a különbségeket. A Times 
CD-ROM változata a legegyszerűbb, a The Inde
pendent a legbonyolultabb. Mindegyik termék
nek vannak újszerű, egyedi jellemzői, de a másik 
kettővel közös funkciók is megtalálhatók.

(Autoref.)

Lásd még 265, 305

Kommunikációs technikák

92/296
Communication in large library systems = 
N.Z.Libr. 46-Vol. 1991.11.no. 12-21.p.

Kommunikáció nagy könyvtári rendszerek
ben. (Tematikus rész, három cikk.)

Egyetemi könyvtár; Kommunikáció -személyze
ten belül; Munkaszervezet; Nemzeti könyvtár; Vá
rosi könyvtár

Az alábbiakban ismertetett három cikk egy 
1991. szeptember 25-én, az Új-Zélandi Könyv
táros Egyesület által szervezett panellvita céljára 
készült. Az alábbiakban a közlemények fonto
sabb megállapításait foglaljuk össze.

A sok telephelyen működő aucklandi közmű
velődési könyvtári rendszer egységes és össze
hangolt munkáját az állandó kommunikáció biz
tosítja. Rendszeres kommunikáció szükséges a 
napi feladatok elvégzéséhez, a szervezeti kultú
rához, az integrált könyvtári szolgáltatásokhoz, a 
könyvtár küldetéstudatához és közgondolkodá
sához.

Az e célra alkalmazott különféle eszközök kö
zül (telefon, elektronikus hirdetőtábla, emlékezte
tők, havonta megjelenő belső híradó, jegyző
könyvek, rutinleírások stb.) a szerző kettővel fog
lalkozik részletesen:

1. értekezletek (különféle szinteken, különbö
ző szakmai területeken tartott megbeszélések, 
szűkebb körű és összdolgozói értekezletek; az 
előkészítés és lebonyolítás módszerei; informális 
csoportok),

2. elektronikus posta (előnyei, korlátái, alkal
mazási formái).

*

Minden nagy könyvtár hasonló kommunikáci
ós problémákkal néz szembe; a Nemzeti Könyv
tárnak azonban -  jellegéből következően -  spe
ciális feladatai is vannak e területen. A belső, va
lamint a partnereivel és használóival való 
kommunikációra koncepciót dolgoztak ki, amely 
a megvalósítás korai stádiumában van. A könyv
tárkép feljavítása a stratégiai terv egyik célja, s el
érésének egyik eszköze a kommunikáció (a sze
mélyzettel, a helyi hatóságokkal, a könyvtárakkal, 
az iskolákkal, a kormányzattal, az illetékes mi
niszterrel, a kutatókkal, a maori közösséggel, a 
szakma képviselőivel és szervezeteivel stb.). A 
szerző három, különösen fontos kommunikációs 
partnerrel foglalkozik részletesen: a személyzet
tel, a médiumokkal és a kormányzattal.

*

Az Otago Egyetem Könyvtára működési kö
rülményeiről szóló háttérinformációk megadása 
után a szerző a belső és külső kommunikációval 
foglalkozik.

A belső hivatalos kommunikáció legfőbb szer
ve az intézményi tanács, amely a könyvtár veze
tő munkatársaiból tevődik össze. A tanácsnak 
különféle állandó szakmai bizottságai és albizott
ságai vannak. A tanács munkáját alaposan elő
készítik és jól dokumentálják; tevékenysége alap
ját belső és külső írásos anyagok képezik. A ta
nács a könyvtárigazgató tanácsadó szerve, 
működtetője az igazgatóhelyettes. Lényeges, 
hogy a munkatársak a tanács működéséről rend
szeres tájékoztatást kapjanak. Ugyancsak jól 
szolgálta a belső kommunikációt a könyvtár stra
tégiai terve, illetve ennek kollektív munkával tör
ténő kidolgozása. Az új munkatársak számára 5 
félnapos könyvtárismertető tanfolyamokat tarta
nak. Az összdolgozói értekezlettel szemben 
előnyben részesítik a kisebb csoportokban foly
tatott megbeszéléseket. A „félhivatalos”, informá
lis kommunikációs formák is fontosak (a vezetők 
általában nyitott ajtók mellett dolgoznak; a tea
szünetek is alkalmasak egyes kérdések megbe
szélésére; alkalmi véleménycserék, szakirodalmi 
olvasmányok ajánlása és megvitatása, baráti kö
rök).

A hivatalos külső kommunikáció jórészt a ve
zető munkatársakra hárul, s különösen fontos az 
egyetem könyvtári bizottságával való kapcsolat
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tartás. A használóktól (oktatók, kutatók, hallga
tók) érkező javaslatokra, észrevételekre írásban, 
telefonon vagy személyesen válaszolnak. Sem az 
egyetemi tanácsnak, sem általános bizottságá
nak nem tagja a könyvtárigazgató, ezért lénye
ges, hogy a könyvtári ügyekben illetékes egyete
mi vezetőt a könyvtár megfelelőképpen tájékoz
tassa. A könyvtár folyamatosan tájékoztatja az 
egyetem dolgozóit az őket érintő ügyekről, s a 
vezető munkatársak több egyetemi bizottságban 
is közreműködnek tagokként. Az egyetemmel és 
a használókkal ápolt, rendszeres informális kap
csolatoknak is fontos szerep jut a kommunikáci
óban.

(Papp István)

92/297
WERNER, Andreas J.: Standardisierter Ges
chäftsverkehr. Das Projekt „Elektronischer 
Datenaustausch zwischen Buchhandel und Bib
liotheken auf der Basis von OSI (Open Systems 
Interconnection)” = ABI-Tech. 11.Jg. 1991. 3.no. 
191 -197.p.

Res. angol nyelven.

Szabványosított üzleti forgalom. Beszámoló a 
„Számítógépi adatcsere a könyvkereskedelem 
és a könyvtárak között az OSI alapján” prog
ramról

Gépi állománygyarapítás; Könyvkereskedelem; 
Szabvány; Számítógép-hálózat; Ügyvitel gépesí
tése

A programban, amelyet a Kutatás- és Techno
lógiaügyi Minisztérium támogatott, egy könyvtár 
(Városi és Egyetemi Könyvtár, Frankfurt a.M.) és 
három könyvkereskedés (Braun-Eiwert, Marburg; 
Mencke-Blaesing, Erlangen; Osiander’sche 
Buchhandlung, Tübingen) vett részt. Középpont
jában a könyvtárak és a könyvkereskedelem kö
zötti adatcsere integrálása állt az EDIFACT és az 
X.400 szabvány alkalmazásával. Az EDIFACT- 
ban négyféle üzenettípus szerepel: rendelés, kí
nálat, visszaigazolás, számla. A szabványos, nyil
vános kommunikáció lehetővé teszi, hogy hete
rogén gépi környezetek adatcserét folytassanak. 
Egy kommunikációs szoftver konvertálja az ada
tokat a házi rendszer számára, ill. a házi rend

szerből. Az X.400-on keresztül való adattovábbí
tásra ill. -fogadásra különböző megoldásokat 
dolgoztak és próbáltak ki.

(Autoref.)

92/298
BRAUN-ELWERT, Rudolph: Elektronischer Daten
austausch zwischen Erwerbung und Buchhandel. 
Der Einsatz von Telekommunikation im Buchhan
del = ABI-Tech. 11. Jg. 1991.3.no. 199-206. p.

Res. angol nyelven.

Számítógépes adatcsere a gyarapítás és a 
könyvkereskedelem között. A távközlés hasz
nálata a könyvkereskedelemben

Gépi állománygyarapítás; Könyvkereskedelem; 
Szabvány; Számítógép-hálózat; Ügyvitel gépesí
tése

A könyvtárak és a könyvkereskedelem a nö
vekvő adatmennyiség miatt arra kényszerül, 
hogy a műszakilag lehetséges ésszerűsítési 
megoldásokat kimerítően igénybe vegye. A nem
zetközi gyakorlatot vizsgálva kiderül, hogy az au
tonóm országoknak kevesebb problémájuk adó
dott az egységes rendelési rendszer létrehozása 
terén, mint jelenleg a Német Szövetségi Köztár
saságnak. Ennek az okai a következők:

- könyvtári oldalról: a tartományoknak kulturá
lis feladataikat össze kell egyeztetniük a szövet
séggel,

- a könyvkereskedelem oldaláról: a konkurens 
nagykereskedők és a kiadói szállítók hangsúlyozot
tan a piacgazdasági szempontokat érvényesítik.

Ugyanakkor éppen ezek a tényezők garantál
ják a német könyvkiadás és könyvkereskedelem 
magas színvonalát és sokszínűségét. Szerencsé
re a helyzet néhány éve valamennyi érdekelt 
szempontjából kedvezően alakul: nyilvánvalóan 
erősödtek a szabványosítási törekvések a könyv
kereskedelemben, és a a könyvtárosokkal való 
sikeres együttműködésben az X.400 és az EDI
FACT szabványok révén hamarosan át lehet hi
dalni az ágazatok közötti korlátokat.

(Autoref.)

Lásd még 224
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