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Egyéb könyvtárak

93/041
SUYAK ALLOWAY, Catherine: On the road with 
online: the online bookmobile = Wiison Libr.Bull. 
66.V0 I. 1992. 9.no. 43-45., 140.p.

Online mozgókönyvtárak

Mikrohullámú kapcsolat; Mozgókönyvtár; Online 
üzemmód

Az Egyesült Államokban az 1890-es évek óta 
a mozgókönyvtárak azokhoz igyekeztek eljuttatni 
a könyvet, akik a távolságok vagy egyéb problé
mák miatt nem látogathatták a könyv
tárépületeket. A bibliobuszok nagy népszerűség
nek örvendtek használóik körében, a szakma az 
utóbbi évtizedekben azonban megkérdőjelezte 
létjogosultságukat. A hetvenes években üzem
anyagfaló szörnyetegként bélyegezték meg őket, 
holott a költségvetésben csak elenyésző tétel
ként szerepelt a benzin. Majd a népszerű útvona
lak mentén fiókkönyvtárakat nyitottak, és arra a 
téves általánosításra jutottak, hogy sehol sem 
célszerű bibliobuszt működtetni. A nyolcvanas 
évek. elejére leáldozott e könyvtári szolgáltatás 
napja.

1984-ben egy amerikai közművelődési könyv
tár munkatársai hoztak döntő fordulatot a moz
gókönyvtárak történetében. Részt vettek egy táv
közlési tanfolyamon, ami arra indította őket, hogy 
friss ismereteiket felhasználva rádióhullámok út
ján kapcsolatot létesítsenek a bibliobusz és a 
könyvtár központi számítógépe között. Rövide
sen további 40 könyvtár követte őket a rádiós on
line kapcsolat kialakításában. Mások a számító- 
gépes kapcsolatot rádiótelefon segítségével va
lósították meg. Mind a két rendszer 
hatékonysága a távolság és terepviszonyok 
függvényében változik, ami a költségek alakulá
sában is nagymértékben megnyilvánul. A könyv
tárosok véleménye megoszlik, a könyvtári körül

mények között működő online rendszerekhez 
szokott szakemberek lassúnak és nem eléggé 
megbízhatónak tartják a működését. Mások vi
szont elismerik, hogy az online kapcsolat kialakí
tása bibliobuszokban forradalmasította e szolgál
tatást. A használók egybehangzóan elismeréssel 
fogadták a naprakész információk és az admi
nisztráció egyszerűsödése miatt. A számítógé
pes kölcsönzés bevezetése a könyvtáros és az 
olvasó szempontjából is kedvező változásnak 
minősül.

A bibliobuszok szolgáltatásainak korszerűsíté
sére irányuló törekvések legsikeresebbike a CD- 
ROM széles körű alkalmazása. A korszerű refe- 
rensz eszközök hozzáférhetővé tétele különösen 
az elszigetelt térségekben élő diákok körében 
népszerű. Hasonlóképpen sikeres a fénymásoló 
és a telefax bevezetése. Érdekességként meg
említhető, hogy ez utóbbi a dokumentumszolgál
tatásban játszott szerepe mellett az álláskeresés
ben is jelentős.

A kedvező fogadtatás ellenére a könyv
tárosok jelentős része nem bízik a mozgókönyv
tárak reneszánszában. Mások viszont azt az ál
láspontot képviselik, hogy a műszaki feltételek ja
vításával (a megfelelő típusok kiválasztásával, a 
gondos kezeléssel és karbantartással) megnő e 
rendszerek megbízhatósága, korlátlan lehetősé
geket biztosítva az újszerű könyvtári szolgálta
tásnak.

(Pappné Farkas Klára)

MUNKAFOLYAMATOK 
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

93/042
JOLLY, Claude: La bibliothéque de la Sorbonne 
et sa politique documentaire: fondaments et prin- 
cipes = Bull.Bibi.Fr. 37.tom. 1992. 3.no. 8-24.p.

Rés. angol nyelven.
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A Sorbonne könyvtárának állománygyarapítá
si politikája: alapok és elvek

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Könyv
tártörténet -nemzeti

A 18. század második felében alapított párizsi 
egyetem (a mai Sorbonne) könyvtárára mindig 
jellemző volt az igényes állománygyarapítási po
litika. A szerző áttekinti e politika történetét. 
Egyik oldalon a gyarapítási hagyományok, a má
sikon a könyvtár feladatai és az olvasók igényei 
-  e két alappillér megfelelő összehangolásával 
igyekeznek ma a leghasznosabb kiadványokat 
beszerezni a humán tudományok területén. Álta
lánosságban a beszerzés legnagyobb része kül
földi szakirodalom (több, mint 60%). Különös fi
gyelmet fordítanak a rendszeresen beszerzendő 
„nagy” tudományos művekre, az időszaki kiad
ványokra és a referensz-művekre. A válogatás 
agy homogén könyvállomány létrehozására tö
rekszik, amely lehetőleg a legtartalmasabb, a leg
újabb és a legtartósabb kiadványokat tartalmazza.

(Autoref.)

93/043
MILLER, Heather S.: Out-of-print bút nőt out of 
mind = Bottom Line. 5.vol. 1992. 4.no. 11-17.p.

A „kifogyott könyvek” beszerzésének jelentő
sége és lehetőségei

Antikvárium; Könyvvásárlás

Mivel manapság a könyvek gyorsabban fogy
nak el, mint régen, a könyvtárosok egyre inkább 
rákényszerülnek, hogy antikvár kereskedőkhöz 
forduljanak. Ezért meg kell ismerniük ezeknek a 
kereskedőknek az „észjárását” ; jártasságot kell 
szerezniük az antikvár piacokon; meg kell érteni
ük, hogy hogyan és miért kerülnek bizonyos 
könyvek a kifogyott könyvek listájára; szervezett 
és rugalmas állománygyarapítási politikát kell ki
fejleszteniük a kifogyott könyvekre; és meg kell 
határozniuk a reális elvárásokat az ezek beszer
zésére fordítandó extra költségekre és időre vo
natkozóan. A kereskedői könyvjegyzékek és a 
könyvtári igénylisták összevetésére számítógé

pes szolgáltatások is léteznek, bár ezek ma még 
nem működnek problémamentesen.

(Autoref.)

93/044
SZE, Melanie G. -  NAZNITSKY, Ira: From sub- 
scription agency to direct publisher service = 
Ser.Libr. 20.voi. 1991. 2/3.no. 31-35.p.

Folyóiratelőfizetés: közvetítő ügynökség he
lyett közvetlen kiadói szolgáltatás

Folyóirat-előfizetés; Gazdaságosság -könyvtárban

A GAF Chemicals Corporation vállalat könyv
tára sok éven át egy ügynökségen keresztül in
tézte folyóirat-előfizetéseit. 142 folyóiratra fizettek 
így elő, ezek összesen 60 ezer dollárba plusz 
6%-os kezelési költségbe (3600 dollár) kerültek. 
A könyvtár a magas kezelési költség miatt elke
rülhetetlennek ítélte a saját ügyintézésre való át
térést, bár a szolgáltatásokkal elégedett volt.

A megrendeléstől a kifizetésig a vállalatnál 
egy számlára vonatkozóan 25 dolláros költség 
merül fel, ami a teljes folyóirat-mennyiségre néz
ve 3550 dollárt tesz ki, tehát a megtakarítás csak 
50 dollár lenne. Jelentősen csökkentették a gaz
dasági adminisztrációt, majd a számítógépes 
gyarapítási és folyóiratkezelési rendszer beveze
tésével tovább csökkentették a papírmunkát.

A vállalat könyvtára évente 1200 reprint-ké- 
rést, 50 fordításkérést és kb. 250 könyvrendelést 
bonyolít le. 25 dolláros számiánkénti ráfordítást 
véve alapul ez 37 500 dollárt jelentett volna. A 
gazdasági ügyvitel egyszerűsítése miatt mindez 
tételenként csak 4 dollárba kerül, összesen 6000 
dollárba. A teljes évi megtakarítás e három doku
mentumtípus esetén 31 000 dollár.

A saját ügyintézésre való áttérést úgy bonyo
lították le, hogy a megrendelések megújításakor 
formalevélben értesítették a kiadókat, valamint az 
ügynökséget, amelyet szintén megkértek a ki
adók értesítésére. A dolog simán lezajlott. A kö
vetkező problémák merültek fel: számos esetben 
a kiadó csak az ügynökség értesítését fogadta 
el; négy kiadóval nézeteltérés keletkezett a kése
delmes fizetés miatt, illetve további négy esetben 
hiányzó számokat kellett reklamálni. E problémá
kat a kiadók vevőszolgálati részlege gyorsan 
megoldotta.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A könyvtári dokumentumok feldolgozási költ
sége kb. 37 000 dollárral csökkent a GAF Chemi
cals Corporation könyvtárában.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 36, 84

Állományvédelem

93/045
DUPUY, Hubert: Un outil de conservation parta- 
gée: le Centre technique du livre = Bull.Bibi.Fr. 
37.tom. 1992. 3.no. 25-30.p.

Rés. angol nyelven.

Megosztott állományvédelem: „technikai” 
központ a könyvek számára

Állományvédelem; Letéti könyvtár; Megőrzés

A párizsi felsőoktatási és egyetemi könyv
tárakban létrejött helyhiány arra késztette a fran
cia oktatásügyi minisztériumot, hogy egy letéti 
könyvtárat tervezzen, amelyet Párizs külvárosá
ban, Marne-la-Vallée-ben kívánnak felépíteni, Pá
rizstól 31 kilométerre. E könyvtárnak száz kilo
méternyi polckapacitása lesz, amely tíz évnyi 
gyarapodás befogadására elegendő. Olyan 
könyveket, időszaki kiadványokat, disszertáció
kat és bekötött újságokat kívánnak itt tárolni, i!l. 
belőlük szolgáltatni, amelyeket az olvasók ritkáb
ban keresnek. A dokumentumokat gyors célszál
lítással, 24 órán belül szolgáltatják. A nemzeti 
könyvtárnak is lesznek itt pótraktárai, s ezen kívül 
-  állományvédelmi célokból -  savtalanító, mik- 
rofilmkészítő, „elektronizáló” és dokumentumfer
tőtlenítő műhelyek is helyet kapnak az épületben.

(Autoref.)

Feldolgozó munka

93/046
TANÚI, Tirong Arap: Library cataloguing: relev- 
ance to modern library users = Libr.Rev. 41.vol. 
1992. 3.no. 33-38.p. Bibliogr. 9 tétel.

Mennyire felel meg a könyvtári katalogizálás a 
mai használók igényeinek?

Dokumentumleírás; Gépi dokumentumleírás; Hasz
nálói szokások; Katalógushasználat; Tárgyi feltárás

A könyvtárosok egészen napjainkig annyira 
komolyan vették a bibliográfiai leírások pontos, a 
szabályok szerinti elkészítését, hogy a katalogi
zálás az idők folyamán teljesen függetlenné vált 
a használóktól, illetve ezek információkeresési 
szokásaitól. A cédulakatalógus használatára vo
natkozó megfigyelések és kutatások azt mutat
ják, hogy az olvasók általában

- ritkán használják a katalógust;
- nem tudják, hogy hogyan kell használni a 

katalógust;
- csak végszükség esetén fordulnak a kataló

gushoz.
A legtöbb használót csak az olyan alapvető 

bibliográfiai információk érdeklik, amilyen pl. a 
cím vagy a szakjelzet, és nem törődnek a leírás 
egyéb részleteivel.

A számítógépes katalógusok megjelenésével 
a következő irányzatok figyelhetők meg:

- a hagyományos, eredeti katalogizálás csökken;
- az információtechnológia fejlődése nyomán 

a katalogizálás technikai kivitelezése sokkal egy
szerűbbé válik;

- a katalógushasznáiat növekszik;
- a keresési módok közül a tárgyi keresés vá

lik a legnépszerűbbé;
- fontos kérdésként jelenik meg a keresőrend

szerek barátságossága, az online katalógusok 
használói interfésze.

Mindezen tények fényében a szerző áttekint 
néhány vonatkozó kérdést (a katalogizálás libe
ralizálása, a katalogizálásra irányuló kutatás, szá
mítógépi katalogizálás, tárgyi hozzáférés), és ar
ra a következtetésre jut, hogy újra kell gondolni a 
katalogizálás elveit, politikáját és gyakorlatát. El 
kell mozdulni arról az álláspontról, amely meg
rögzötten ragaszkodik a bibliográfiai rekord leg
apróbb részleteinek pontos leírásához, és ehelyett 
a használóra kell irányítani a figyelmet. Ez lenne 
az ún. konceptuális katalogizálás, ameiy szinteti
zálja az információkat. Miután több kutatás is bi
zonyította már annak a szakadéknak a létezését, 
amelyik az ember természetes információfeldol
gozása és a hagyományos információkeresési 
rendszerek működése között létezik, a katalogi
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zálás új rendszerének az emberi elme gondolko
dási funkcióját kellene mintának tekintenie.

(Novák István)

93/047
ALIPRAND, Joan M.: Nonroman Scripts in the 
bibliographic environment = Inf.Technol.Libr.
11.vol. 1992. 2.no. 105-119.p. Bibliogr. 54 tétel.

Nem-latin írások a bibliográfiai környezetben

Formátum -gépi; Nem latin betű; Transzliteráció

Ha a nem-latin írásokat latin karakterekkel 
transzliteráljuk, ez az információk valamilyen 
szempontú eltorzításához vezet. Az USMARC 
szabvány most lehetőséget ad egy ún. „alternatív 
grafikai megjelenítésre”, aminek használatával 
mód nyílik arra, hogy az eredeti írásmód is szere
peljen a bibliográfiai rekordban. Amint egyre 
több olyan könyvtári rendszert fejlesztenek ki, 
amely a nem-latin karaktereket is kezeli, a nem
latin karakterek szabványos kódolása egyre pa- 
rancsolóbb szükségletté válik. Az Apple Compu
ter Corp. és a Xerox Inc. szakemberei kifejlesz
tettek egy „Unicode” nevű, 16 bitre kiterjesztett 
kódtáblázatot, amely több, mint 65 ezer egyedi 
kód megkülönböztetését teszi lehetővé, s ezáltal 
a világ összes élő nyelvének karakterkészlete áb
rázolható. Ez egy olyan jelentős változás, ame
lyet mindenképpen be kell építeni az USMARC 
szabványba.

(Autoref. alapján)

93/048
MISÍK, Ján: Retrospektívna konverzia dát. 
(Vstupny projekt vyskumnej úlohy.) = Kn.lnf. 
24.roc. 1992. 3.no. 111-116.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

Retrospektív adatkonverzió. (Előterv egy kuta
tási feladathoz.)

Fejlesztési terv; Konverzió

Szlovákiában a közelmúltban egy 1994-ig tar
tó kutatási vállalkozást indítottak a könyvtári állo

mányok retrospektív adatkonverziójának -  reka- 
talogizálásának -  megtervezése és az ehhez 
szükséges elméleti-gyakorlati előfeltételek fel
halmozása érdekében.

Az előterv egyfelől a vállalkozás szakmai je
lentőségét méltatja, másfelől -  indoklással -  
azokat a kérdéseket sorolja fel, amelyek vonatko
zásában el kell végezni a kutatásokat.

A retrospektív adatkonverzió szakmai „hoza- 
dékai” a következők: az adatkonverzióban integ
ráltan részt vevő könyvtárakban növekszik a 
szolgálat hatékonysága; Szlovákia teljes nemzeti 
állományvagyonávai léphet be a nemzetközi in
formáció- és dokumentumáramlásba; lehetőség 
nyílik különféle központi szakkatalógusok létesí
tésére; egységesül a nemzeti állományvagyon 
bibliográfiai feltártsága; általában egyszerűbbé 
és hatékonyabbá válik az összes könyvtári mun
kaféleség.

A kutatás során „körüljárandó” résztémák: a 
kutatás tárgyának részletes leírása, a retrokon- 
verzió megvalósításának módszerei, az anyag 
feldolgozása, a projekt irányítása, a végrehajtás 
időszükséglete, személyzeti, anyagi és beruházá
si előfeltételei.

Azzal számolnak, hogy a kutatás menedzselé
séhez 5-6 fős végrehajtó csoportra van szükség 
(a Matica slovenská saját személyzetéből ehhez 
3-4 főt biztosítana). Az adminisztratív kiadásokat 
a kutatás egész időtartamára vonatkozóan 260 
ezer koronára becsülik. Szükség van további gé
pi eszközök beszerzésére a kísérleti halmazok 
feldolgozásához. E célból 750 ezer koronával 
számolnak. (Ezek a gépi eszközök később -  ter
mészetesen -  beállnak a normális üzemmenetbe.)

(Futala Tibor)

93/049
RATCLIFFE, Frederick W.: Retrospective cata- 
loguing: somé afterthoughts = Alexandria. 4.vol. 
1992.1.no. 69-78.p. Bibliogr. 9 tétel.

A retrospektív konverzió bökkenői

Gazdaságosság -könyvtárban; Gépi könyvtári 
hálózat; Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; 
Konverzió

A tudományos gyűjtemények gépi informá
cióhordozóra való konverziója a legtöbb európai
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Külföldi folyóirat-figyelő

országban elsőrendű fontosságot kapott. Ennek 
ellenére gondosabban meg kellene vizsgálni, 
hogy érdemes-e -  igen költségesen -  gépre 
vinni a ritkán és csak néhány kutató által használt 
régi kiadványok ún. rövid című katalógusait (pl. 
Eighteenth Century Short Title Catalogue), ahe
lyett, hogy az 1970 után kiadott, illetve a kurrens 
dokumentumokra helyeznének inkább nagyobb 
hangsúlyt, hiszen ezek hiánya a gépi katalógus
ból sokkal több kielégítetlen kérést eredményez. 
A szerző nem vonja kétségbe azt a tényt, hogy a 
használók igen sokat profitálnak az online kataló
gusokból, de pl. a brit egyetemi könyvtárak régi, 
történelmi katalógusainak gépi feldolgozásánál 
sokszor olyan sok hozzáférési pontot kell képez
ni, hogy ezeket valószínűleg sohasem fogják a 
keresésnél kihasználni. A kisebb könyvtárakban 
a retrospektív konverzió kívánatosabb, és köny- 
nyebben megvalósítható. Mindazonáltal, minden 
könyvtárosnak tisztán kell látnia, hogy miért kon
vertálja a katalógusát; a konverziónak az őt meg
illető fontossági sorrendet kell adnia; és fel kell 
tennie a kérdést, hogy ez-e az, amire a legtöbb 
használónak szüksége van.

(Autoref. alapján)

93/050
DOBROVITS, Peter: Resource sharing and re- 
trospective conversion = Austr.Libr.J. 41.vol. 
1992. 2.no. 118-120.p.

Forrásmegosztás és retrospektív konverzió

Együttműködés -belföldi; Konverzió; Központi 
katalógus -online

Az ausztráliai könyvtárügy egyik legnagyobb 
eredménye egy nemzeti, központi, és központi
lag’ koordinált bibliográfiai adatbázis, amely az 
ausztrál bibliográfiai hálózat (Australian Biblio- 
graphic NetWork) útján érhető el. Jóllehet ez az 
eredmény még az amerikaiak és a britek irigysé
gét és csodálatát is kivívta, mindazonáltal egy 
ilyen adatbázis akkor lenne igazán értékes, ha a 
legfőbb ausztrál könyvtárak állományát teljes 
mértékben tartalmazná. E cél érdekében a szük
séges teendők: a könyvtári adatok teljes konver

ziója géppel olvasható formára, valamint teljes 
körű részvétel a bibliográfai hálózatban.

(Autoref. alapján)

93/051
BEVERIDGE, Penny: Elektronischer Abgleich des 
Katalogs. Retrokonversion mit Hilfe dér Daten- 
banken OCLC und UTU\S = ABI-Tech. 12.Jg. 
1992. 3. no. 225-228. p.

A katalógus behasonlítása elektronikus úton. 
Retrospektív konverzió az OCLC és az UTLAS 
adatbázisainak segítségével

Géppel olvasható katalógusadatok szolgáltatá
sa; Konverzió; Központi katalógus -online; Le
töltés

A katalógusok retrospektív konverziójára vál
lalkozó számítástechnikai cégek (így a SAZTEC 
is) igénybe veszik bibliográfiai vállalkozások szol
gáltatásait, amelyek közül a legnagyobb és leghí
resebb az OCLC és az UTLAS.

Az OCLC adatbázisa LC-MARC formátumban 
kb. 23 millió tételt tartalmaz, évi gyarapodása 
kétmillió tétel. A duplumtételek aránya 5-10%. 
Keresési lehetőségek: 1. OCLC terminálon (RET- 
ROCON üzemmódban), 2. MICROCON-szolgál- 
tatás (az OCLC diszketten kapja meg a keresőkul
csokat és a helyi adatokat, az egyeztetést követően 
mágnesszalagon szolgáltat), 3. TAPECON-szolgál- 
tatás (a MICROCON-hoz hasonló szolgáltatás, 
csak az OCLC mágnesszalagon kapja meg az 
adatokat).

A SAZTEC cég ez utóbbit veszi igénybe. Az 
OCLC-től kapott szalagokat ellenőrzi, a nem ta
lált tételeket saját munkatársai konvertálják. A 
TAPECON-szolgáltatáshoz az OCLC a következő 
jelentéseket készíti: statisztikai jelentés, 2-10 talá
latot eredményező, több mint 10 ill. 0 találatot 
eredményező tételek jegyzéke.

Az OCLC keresőkulcs-fájlja 25 állandó hosszú
ságú mezőből áll, ebből 18 mező tartalmazza a 
helyi adatokat. A keresés várhatóan a 3-as mező
vel a legeredményesebb (ebben szerepel az 
LCCN, az ISBN, az ISSN, a CODEN szám stb.). 
Ennek hiányában a szerző/cím algoritmust, vagy 
a címet alkalmazzák. A SAZTEC a megbízó 
könyvtár egyéni követelményei szerint határozza 
meg stratégiáját.
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Az UTLAS adatbázisa 56 millió tételt tartal
maz, éves gyarapodása 1,3 millió tétel. Becslé
sek szerint csak 13 millió az egyszer szereplő té
telek száma. A retrospektív konverzió offline 
üzemmódban folyik. A tételek behasonlítása CD- 
ROM-on történik, diszketten tárolják a találatokat 
és hozzáfűzik a helyi adatokat.

Két keresési formátumot alkalmaznak: hozzá
rendelt keresőkulcsot (LCCN, ISBN, ISSN, zenei 
felvételeknél mátrix-szám), amelynek találati ará
nya 80-90%-os, kevés hiba várható; és származ
tatott keresőkulcsot -  ezt kizárólag az LCMARC 
és a REMARC fájlokban, mivel e keresőkulcs 
adatelemei csak ezekben vannak indexelve, a 
várható találati arány itt nyelvtől függően 30-50%.

Az UTLAS korábban megkövetelte a TPD ke
resőkulcs (title, piacé, date, azaz cím, hely, idő) 
alkalmazását, amely igen gyakran (és egyre 
több) hibához vezetett. A SAZTEC ehelyett egy 
újfajta, származtatott keresőkulcsot próbált ki, 
amelyben az ISBN mellett szerepel a teljes cím
mező, a szerzőségi adatok, a konferencia adatai, 
a kiadás és annak időpontja. Ez igen költséges 
megoldás, de nagyon magas a várható találati 
arány. Az UTLAS jelentései: statisztikai kiértéke
lés, többszörös ill. nullatalálatos keresések jegy
zéke, a megbízó által többször kért keresések 
jegyzéke.

A SAZTEC-től rendszerint azon tételek kon
vertálását is kérik, amelyek keresése nem ered
ményezett találatot. Ezeket a katalóguscédulák 
alapján konvertálják és mágnesszalagon bocsát
ják rendelkezésre. Az OCLC és az UTLAS találati 
fájljait a megbízó kívánsága szerinti formátum
ban (UK-MARC, MAB stb.) szolgáltatják.

A bibliográfiai adatbázisok alkalmazásának 
előnyei: teljes és részben tárgyszavakkal is ren
delkező tételek szolgáltatása, a szerzői és testü
leti adatok összehangolása. Hátránya viszont, 
hogy duplumtételek merülnek fel, a keresőkul
csok előállítása és a kézi utómunkálatok időigé
nyesek. Mindenképpen fel kell becsülni a mini
málisan várható találati arányt ahhoz, hogy gaz
daságos megoldást válasszon a könyvtár.

(Hegyközi Ilona)

93/052
BROWNE, Glenda: Scope notes fór USA subject 
headings = Online Rév. 16.vol. 1992. 1.no. 3- 
15.p. Bibliogr.

A USA deszkriptoraihoz fűzött tárgyköri meg
jegyzések (scope notes) vizsgálata

Könyvtártudományi tézaurusz

A tezauruszok egyes tárgyszavait a szerkesz
tők némely esetben ún. tágyköri megjegyzések
kel (scope note) látják el, hogy alkalmazási körü
ket, jelentésüket, használatukat, esetleg törté
netüket világosabbá tegyék. A szerző a LISA: 
Online User Manuai első kiadásának megjegyzé
seit vizsgálva hétféle üzenettípust talált. Ezek kö
zül az egyiket (használd együtt a .... deszkriptor- 
ral) -  sajnálatosan -  a tárgyköri megjegyzések 
tizenötféleképpen fejezik ki. A második kiadás
ban a scope note-ok már következetesebbek,- és 
főleg a helytelen használatra hívják fel a figyel
met. A cikk összehasonlításként más tezauru
szok gyakorlatát is megvizsgálja.

(Autoref.)

93/053
BUCHAN, Rónáid L.: Quality indexing with com- 
puter-aided lexicography = Inf.Serv.Use. 12.vol, 
1992. 1.no. 77-84.p. Bibliogr. 40 tétel.

Következetes indexelés számítógépes termi
nológiai ellenőrzés segítségével

Gépi indexelés; Gépi szövegelemzés; Termino
lógia; Tézaurusz -űrkutatási

Az elektronikus adatbázisokban való temati
kus keresés során gyakran szenved csorbát a 
minőség. A kézi indexelés korában nehéz volt a 
konzisztenciát megőrizni. E téren hoz újat a szá
mítógéppel kezelt szótár, amely a pontosság és 
a teljesség növeléséhez is hozzájárul.

Az automatikus indexeléshez fűzött remények 
nem váltak valóra. Megvalósítható azonban a vál
tozatos, következetlen terminológia kezelése. A 
NASA Machine-Aided Indexing (számítógéppel 
támogatott indexelés) programjának megindítása 
Paul Klingbiel nevéhez fűződik. Ez a rendszer ké
pes kötegelt üzemmódban olyan rekordok bizto
sítására, amelyeket az indexelők tovább finomít
hatnak, interaktív üzemmódban pedig arra, hogy 
egy annotációval ellátott címet a kifejezések 
összevetésével hatékonyan és jó minőségben
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dolgozzon fel. Kialakítottak ezen kívül egy olyan 
átkapcsoló rendszert is, amely a Department of 
Defense Technical Information Centre (Az ameri
kai Védelmi Minisztérium műszaki információs 
központja) és a Department of Energy (Energiaü
gyi Minisztérium) szürke irodalom anyagában 
használt terminusokat automatikusan átkapcsol
ja a NASA Tezaurusz kifejezéseire.

A NASA 1967-ben kiadott háromkötetes teza
urusza volt az első segédlet, amellyel a számító- 
gépes indexelést kezdték. Ez továbbfejleszthető 
olyan irányban, amely nemcsak az indexelőt, ha
nem a keresőt is nagy mértékben segíti. Ilyen le
hetőség a gyakoriság lekérdezése, amely a teza
urusz kifejezéseit előfordulási gyakoriságuk sze
rint rangsorolja bármely keresésben. A 
tezauruszkészítés javított amerikai szabványának 
megjelenése 1992-re várható. Ebben még na
gyobb hangsúlyt kapnak a számítógéppel oly 
könnyen létrehozható kölcsönös kapcsolatok. 
Automatikusan bővíthető azoknak a kifejezések
nek a köre is, amelyekkel a szöveg hozzáférhető: 
a kifejezések alkotóelemeinek permutálásán kívül 
az összetett szavakba beágyazott kifejezések kü
lön is hozzáférhetők a NASA tezauruszában. A 
kifejezések egynegyedére szabványos definíció
kat emeltek át más forrásokból. Rendkívül meg
könnyíti a gépi szótár a retrospektív indexelést is. 
Ha egy bizonyos kifejezést egy adott időpontban 
vezetnek csak be a rendszerbe, a korábban al
kalmazott szavakkal ez automatikusan kapcso
latba hozható, és több ezer tétel tartalmi feltárása 
újítható meg. A nagyobb szövegtestek automati
kus elemzése, a kifejezések és szavak gyakorisá
gi elemzése is nagy segítség lehet mind az inde
xelő számára, aki az indexelő kifejezések megvá
lasztásában és a tezaurusz karbantartásában 
használhatja ezt az ismeret adatbázist, mind a 
kereső számára.

Az átkapcsoló program, a gépesített szótár, a 
gyakorisági elemzések és a visszamenőleges új- 
ra-indexelés mind javítják a NASA keresőrend
szerének minőségét.

(Orbán Éva)

Lásd még 56

Katalógusok

Lásd 56

Információkeresés

93/054
JUCQUOIS-DELPIERRE, Monique: Is Information 
retrieval with microcomputers mini-information- 
retrieval? = Int.Forum Inf.Doc. 17.vol. 1992. 1.no. 
18-23.p. Bibliogr.

Csak „mini-információkeresés” a mikroszámí- 
tógépes keresés?

Adatbázis; Gépi információkeresés; Hatékony
ság; Kisszámítógép; Szoftver

Alkalmasak-e a mikroszámítógépek jó infor
mációkereső rendszerek (IKR) létrehozására? 
Hogyan tartanak velük lépést? Milyen típusú IKR- 
ek vannak jelenleg forgalomban? Miután a szer
ző elmagyarázza a mikrogépes és a nagygépes 
IKR-ek közötti különbségeket, ismerteti a „mikro- 
keresés” (ezalatt mikroszámít ógépes keresés ér
tendő) funkcióit, a választás kritériumait, és az 
adatbázisrendszerek közötti különbségeket. Egy 
rövid piaci áttekintést is ad, amelyben összeha
sonlít néhány forgalmazott rendszert (LARS, 
BRS, LIDOS, HYPERCARD, HEURÉKA, CICÁDÉ, 
ALLEGRO stb.). Arra is kitér, hogy a mikrokere- 
sés hogyan válhat a tudományos, gazdasági és 
technikai integráció lényeges tényezőjévé, és ho
gyan támogathatja az eltérő fejlettségű országok 
közötti együttműködést.

(Autoref.)

93/055
GEYSER, Elsie P.: Indiscriminate use of the term 
„userfriendly” and its shortcomings in the evaluation 
of information retrieval systems = South Afr.J.- 
Libr.Inf.Sci. 60.vol. 1992. 2.no. 80-88.p. Bibliogr.

A „használóbarát” kifejezés megkülönbözte
tés nélküli használata és hiányosságai az in
formációkeresési rendszerek értékelésében

Ember-gép kapcsolat; Információkeresési rend
szer értékelése; Terminológia

Egy információkeresési rendszert csak akkor 
lehet a használói barátságosság szempontjából
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értékelni, ha megállapodás születik arról, hogy 
ez a kifejezés valójában mit jelent. Ugyanis en
nek a széliében-hosszában használt terminus
nak a jelentését még nem állapították meg, vilá
gos definíciója hiányzik. A szerző bemutatja kü
lönféle szerzők különféle definícióit és nézeteit, s 
mivel ezek igencsak eltérőek, a „használóbarát” 
elnevezés megkülönböztetés nélküli használata 
zűrzavarhoz vezet. Az is bonyolítja a kérdést, 
hogy a szóban lévő kifejezéshez kapcsolt fogal
makat az egyes szerzők különbözőképpen értel
mezik. A jelen cikk szerzője megvilágítja a termi
nus többértelműségét, majd behatárolja a hozzá 
tartozó főbb jellemzőket. Egy táblázatot is közre
ad, amely azt szemlélteti, hogy a különféle szer
zők miként értelmezik, illetve használják a „hasz
nálóbarát” kifejezést.

(Autoref.)

93/056
COUSINS, Shirley Anne: Enhancing subject ac- 
cess to OPACs: Controlled vocabulary vs natural 
language = J.Doc. 48.vol. 1992. 3.no. 291-309.p. 
Bibliogr. 32 tétel.

Az online katalógusban való tárgyi keresés 
hatékonyabbá tétele a természetes nyelvi ada
tok indexnyelvre való fordításával

Információkeresési rendszer értékelése; Infor
mációkereső nyelv; Online katalógus; Tárgyi fel
tárás

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az OPAC 
rekordok tárgyköri tartalmának növelése követ
keztében javul az információkeresés hatékonysá
ga. Ennek alapja az, hogy természetes nyelvű in
dex-kifejezésekkel bővítik a rekordokat, amelye
ket a tartalomjegyzékből vagy a könyvek végén 
található mutatókból vesznek. A jelen kutatás 
egy alternatív módszerre épül: ezeket a termé
szetes nyelvi kifejezéseket ellenőrzött szókészlet
té alakítják. Egy kísérlet során az online kataló
gust használó olvasók kérdéseit indexnyelvekre 
fordítoták le, és ez azt bizonyította, hogy a PRE- 
CIS, és kisebb mértékben az LCSH, kiválóan al
kalmas a használók szükségleteinek a kifejezésé
re. A Dewey-féle TO e tekintetben gyengének bi
zonyult. Kísérleti kereséseket végeztek három 
adatbázisban is, mikoris az derült ki, hogy mind a

természetes nyelvi kifejezésekkel, mind a PRE- 
ClS-deszkriptorokkal bővített MARC rekordok 
használata növelte a kikeresett releváns doku
mentumok számát, de az utóbbi (PRECIS) haté
konyabbnak bizonyult. Mindazonáltal, ha a szó- 
tőképzést gyengén végezzük el, akkor ezek az 
előnyök elvesznek. Érdemes megfontoni azt is, 
hogy az ellenőrzött szókészlet milyen előnyökkel 
jár az információkeresés hatékonyságának méré
se szempontjából.

(Autoref. alapján)

Lásd még 29, 60, 68, 97-98

Olvasószolgálat, referensz

93/057
CLAYTON, Cári: To name or nőt to name -  that 
is the question = Libr.Assoc.Rec. 94.vol. 1992. 
6. no. 398-399. p.

Legyen vagy ne legyen névcímke a könyvtári 
dolgozókon?

Felmérés; Kommunikáció -használókkal; Olvasó- 
szolgálat

Könyvtáros berkekben állandó téma, hogy va
jon szükséges-e névkártya viselése az olvasó- 
szolgálatban. Az angol Polgári Karta (Citizes’s 
Charter) szelleme azt sugallná, hogy igen, mert 
ez is a közszolgálat jobbítását eredményezné. 
Hiszen például egy új olvasó honnan is tudhatná 
e nélkül, hogy a könyvtárban nyüzsgő emberek 
közül kinek a segítségére számíthat.

Megerősíti az igény jogosságát egy 1990-ben 
készült felmérés, melynek eredménye szerint a 
névkártya viselése barátságos gesztus, szaksze
rűséget sugall, azonosíthatóvá teszi a könyvtár 
munkatársait, ami megkönnyíti a kapcsolatterem
tést.

Igen ám, de ez a felmérés elsősorban üzleti 
jellegű volt, minthogy az üzleti életet, és nem a 
könyvtárak területét érintette. Egy másik, köz
könyvtárakban végzett vizsgálat ugyanebben az 
évben viszont azt mutatta ki, hogy a könyv
tárosok azonosító jel nélkül is képesek megfele
lően kielégíteni ügyfeleik kívánságait.
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Még inkább tekintetbe veendő a személyi biz
tonság kérdése. Egy külvárosi könyvtárban dol
gozó kolléga például nem biztos, hogy szívesen 
veszi, ha egy nem túl bizalomgerjesztő külsejű és 
viselkedésű olvasó keresztnéven szólítja. Ezen 
kívül a név alapján az alkalmatlankodó egyén 
más információkhoz -  például a könyvtáros lak
címéhez -  is hozzájuthat. Nem csoda, ha sokan 
ezt ijesztő lehetőségnek tartják, és úgy gondol
ják, hogy a névkártya előnyei nem arányosak a 
viselésével járó kockázattal. A leghelyesebbnek 
az látszik, ha a könyvtárosok az adott helyi körül
mények mérlegelésével döntik el, melyik a szá
mukra járható út.

(Fazokas Eszter)

93/058
ISENSTEIN, Laura J.: Get your reference staff on 
the STAR track = Libr.J. 117.vol. 1992. 7.no. 34- 
37.p.

A STAR (System Training fór Accurate Ref
erence) módszer alkalmazása a tájékoztató 
munka hatékonyságának növelésére

Kommunikáció -használókkal; Referensi; Tájé
koztatás; Továbbképzés

A Baltimoreban lévő megyei könyvtárban 
(Baltimore County Public Library, BCPL) úgy tart
ják, hogy a referensz könyvtárosok között az a 
sztár, aki a STAR nyomdokain végzi munkáját. A 
STAR (System Training fór Accurate Reference) 
olyan képzési program, melynek célja, hogy a tá
jékoztató könyvtárosokban minél jobb interper
szonális képességek alakuljanak ki. A tájékoz
tatási segédeszközök jó ismerete önmagában 
még nem elegendő a tökéletes referensz munká
hoz, legalább olyan fontos az információs igény 
kellő megértése. A STAR program három refe
rensz magatartási modellből tevődik össze:

- a feltett kérdés alaposabb megismerése nyi
tott visszakérdezéssel;

- a megértés helyességének ellenőrzése;
- további kérdésekkel megbizonyosodni arról, 

hogy a referensz-kérdésre adott válasz tökélete
sen kielégítette a kérdezőt.

1. Amikor a könyvtárhasználó részéről el
hangzik a kérdés, a referensz-könyvtárosnak 
vissza kell kérdeznie annak érdekében, hogy mi

nél pontosabban megérthesse azt. A visszakér
dezés nyitott kell legyen, ami azt jelenti, hogy 
kérdését úgy kel! megfogalmaznia, hogy ne le
hessen puszta igennel vagy nemmel válaszolni 
rá, csakis teljes mondattal. Ezáltal pontosítható 
tovább a kérdés. (Pl. Lenne szíves bővebben ki
fejteni...? Kérem, magyarázza meg részleteseb
ben...!)

2. A könyvtáros egy újabb visszakérdezéssel 
ellenőrzi magát, hogy tényleg jól megértette a 
kérdést. (Pl. Ha jól értettem, On arra kiváncsi, 
hogy az Egyesült Államok mind az 50 államában 
található hegycsúcsok közül melyik a legmaga
sabb? vagy: Ön, ugye, Tokyo Rose valódi nevére 
kiváncsi?)

3. A nyújtott tájékoztatás után a könyv
tárosnak ellenőriznie kell, hogy a tájékoztatás ki
elégítő volt-e. (Pl. Megkapott minden szükséges 
információt? vagy: Kérem, hogy nézze át mind
ezeket az anyagokat, és ha nem találja meg a ki
elégítő választ, bátran jöjjön vissza a pulthoz és 
tovább keresünk! vagy: Kívánja, hogy még vala
minek utánanézzünk, vagy kielégítette a válasz?)

Mióta a BCPL-ben a fenti elvek szerint végzik 
a referensz munkát, a nyújtott tájékoztatás pon
tossága a korábbi 60%-ról 80%-ra ugrott.

A STAR program a Marylandben lévő Oktatási 
Minisztériumhoz tartozó Könyvtári osztály által 
végzett kutatás eredményeire épül. 1983-ban 60 
közkönyvtárban végeztek felmérést, melynek 
alapján 23 féle viselkedési modellt figyeltek meg 
a tájékoztató munka során. A leszűrt tapasz
talatok alapján 1985-ben továbbképző tanfolya
mot tartottak olvasószolgálatosok számára. Ezt 
követően 1986-ban újabb felmérés készült 
ugyanabban a 60 könyvtárban, és megállapítot
ták, hogy a nyújtott válaszok pontossága a ko
rábbi 55%-ról 77%-ra nőtt.

Ezt követően megszervezték a fenti módsze
rek oktatási keretek között történő átadását to
vábbi könyvtárosok számára oly módon, hogy 
először az oktatókat képezik ki, akik majd tovább
adják a szerzett ismereteket. A cikk részletesen 
ismerteti a továbbképzés szervezeti kereteit.

(Kovács Emőke)

93/059
THORNBURG, Barbara J.: CD-ROM and the aca- 
demic reference iibrarian: a review of the literatu- 
re = EI.Libr. 10.vol. 1992. 4.no. 219-221.p.
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Hogyan változtatja meg a CD-ROM az egyete
mi könyvtár referensz-könyvtárosának mun
káját? -  a szakirodalom áttekintése

CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Referensz; Tájé
koztató munka

A CD-ROM igen nagy mértékben megváltoz
tatta a referensz-könyvtárosok mindennapi mun
káját az egyetemi könyvtárakban. E változások 
érintik a könyvtárbemutatókra fordított időt, a 
szakterületeket, amelyekben a könyvtárosnak já
ratosnak kell lennie, az állománygyarapítási költ
ségvetést és a használók reakcióit. A szerző a 
következő kérdéseket tárgyalja: a CD-ROM hatá
sa a munkaköri feladatokra; a használókra gya
korolt hatás; a CD-ROM rendszerek hátrányai; a 
berendezések elhelyezése; keresési stratégiák; 
költségvetési megfontolások; a CD-ROM szolgál
tatások kiterjesztése.

93/060
TENOPIR, Caroi: Is it any of our business? = 
Libr.J. 117.VOÍ. 1992. 6.no. 96-98.p.

Beavatkozzon-e a könyvtáros az olvasók szá
mítógépes információkeresésébe?

Gépi információkeresés; Keresőkép; Olvasó- 
szolgálat

Amerikai és kanadai könyvtárakban való vizs
gálódás eredményeként a szerző a CD-ROM 
adatbázisok és az online katalógusok népszerű
ségének a jelentős növekedését tapasztalta. Az 
olvasók előszeretettel keresnek önállóan az on
line vagy a rendelkezésre álló CD-ROM adatbázi
sokban. Jellegzetes amerikai érték a független
ség, s ezért a saját keresésük által kapott ered
ményeket még akkor is mindenkinél jobbnak 
tartják, ha azok nyilvánvalóan nem fedik le a ke
resett témát.

Ezek a problémák a következő kérdéseket ve
tik föl. Tulajdonképpen mi a könyvtárosok felada
ta a CD-ROM és az online adatbázisok használa

tával kapcsolatban? Megtanítani a különböző ke
resőstratégiákat? Segítséget nyújtani a megfelelő 
adatbázis kiválasztásában, esetleg elősegíteni az 
önálló keresést? Egyszerűen hagyjuk békén az 
olvasókat, vagy segítsünk annyi keresésnél, 
amennyinél csak lehet? Tudatosítsuk-e a hallga
tókban az információk értékét?

Az olvasók önálló keresése a különböző adat
bázisokban azzal a problémával jár, hogy a tech
nikai lehetőségekkel szemben az olvasók álta
lában járatlanok a megfelelő keresőkérdések 
megfogalmazásában, a keresőstratégia kialakítá
sában. A rossz minőségű keresések következté
ben általában hatalmas mennyiségű találati hal
mazokat kapnak. Sajnos azonban a friss felméré
sek kimutatták, hogy olvasók sokkal szívesebben 
nézik át a nem releváns találataik hosszú listáját 
is, mintsem segítséget kérnének a keresésben. 
Sok könyvtáros nem is érzi szükségét a beavat
kozásának, mondván, hogy ezt a nyomtatott ki
adványok használata esetében sem tették.

A szerző személyes véleménye azonban az, 
hogy a könyvtárosoknak meg kell változtatni ezt 
a passzív hozzáállásukat, és amennyire lehetsé
ges, segítséget kell nyújtaniuk az elektronikus 
forrásokban való kereséshez. Hiszen a CD-ROM 
adatbázisokban vagy az OPAC-okban való kere
sés esetén sokkal könnyebben lehet rosszul ke
resni, jelentős idő- és papírveszteséggel, mint a 
nyomtatott megfelelőikben.

A könyvtárban az a probléma is fölmerül, 
hogy az olvasók nem ismerik eléggé e források 
választékát, és nem a témájuknak megfelelő 
adatbázist választják. Az ingyenes online forrá
sok, a CD-ROM adatbázisok és a kereskedelmi 
szolgáltatások térítéses adatbázisai közötti eliga
zítás ugyancsak a könyvtárosok feladata.

Talán egy jó példát mutat a könyvtárosi segít
ségre az olvasók önállóságának csorbítatlansága 
mellett a Telebase System’ Easynet Gateway 
szolgáltatása. Ennek lényege abban áll, hogy az 
olvasó az online forrás használata közben bármi
kor, ugyancsak online módon, segítséget kérhet 
egy távoli könyvtárostól.

Összefoglalásként a szerző a könyvtárosok 
fontos feladatának tartja az önálló keresésben 
való segítégnyújtást, a keresés oktatását.

(Moldován István)

Lásd még 75
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Külföldi folyóirat-figyelő

Dokumentációs eljárások és termékeik

93/061
LINE, Maurice B.: Modelli alternativi di controllo 
bibliografico nazionale = Boll.AIB. 32.vol. 1992. 
2.no. 141-149.p.

Rés. angol nyelven.

A nemzeti bibliográfiai számbavétel alternatív 
modelljei

Bibliográfiai számbavétel; Nemzeti bibliográfia

A nemzeti bibliográfiai számbavétel és hozzá
férés (azaz: egy ország bibiiográfiailag rögzíthető 
tudás-produktumainak szervezett rendszerbe 
foglalása és hozzáférhetővé tétele) terén számos 
érdekelt van: a kiadók, a kereskedők és más ter
jesztők, a könyvtárak. Az igény pedig egy állan
dó nyilvántartás (archivális és kulturális okokból), 
naprakész nyilvántartás, ezek konzisztenciája és 
kompatibilitása, kielégítő tartalom, az adatok 
egyértelmű megkülönböztethetősége, végül az 
egyszerű használat és könnyű hozzáférés. Az 
ideális rendszer több módon is megvalósítható, 
ám mindegyiknek alapvető feltétele a kiadókkal 
való együttműködés.

A megvalósítás legelterjedtebb modellje sze
rint a nemzeti könyvtár készíti és adja ki a nem
zeti bibliográfiát, a kötelespéldány-anyag alapján. 
Egyetlen előnye, hogy a nemzeti könyvtár képes 
lehet hiteles rekordok előállítására és szab
ványos formában való közzétételére. Hátránya, 
hogy teljes mértékben a kötelespéldány-szolgál- 
tatástói függ, de függ a nemzeti könyvtár haté
kony működésétől is, és ahol könyvkereskedelmi 
országos jegyzékek is készülnek, kettős erőfeszí
tést jelent közel azonos célért.

A második modell a nemzeti könyvtár felelős
ségét más könyvtárakkal osztja meg. Vagy néhány, 
szintén kötelespéldányból részesedő könyvtárral 
(ekkor hátránya ugyanaz, mint az első modellé), 
vagy számos könyvtár bevonásával (ennek hát
ránya, hogy nehezen biztosítható a feldolgozá

sok színvonalának és módszerének teljes egysé
ge, ám előnye a várhatólag nagyobb mennyisé
gű kiadvány bevonhatósága a feldolgozásba). Ez 
a modell csak teljes körű hálózat működése és 
azonosan alkalmazott szabványok alapján épülő 
országos adatbázis megléte esetén lehet ered
ményes.

A harmadik modell kereskedelmi alapú és a 
kiadók teljes körű bevonásával működik. Előnyei, 
hátrányai egyaránt az üzleti alapon állással függ
nek össze, és lehet, hogy szükség van még egy 
olyan országos jellegű szervezetre, amely az így 
is megjelenő hiányokat pótolja.

Mindegyik modell esélyét számos tényező be
folyásolja, így pl. a technikai infrastruktúra, azaz 
a rendszer automatizál hatóságának mértéke. A 
bibliográfia minőségét, értékét determinálja töb
bek között a kötelespéldány-szolgáltatás színvo
nala, a könyvtárak hatékonysága általában, a 
kiadók közötti koordináció, valamint az együtt
működésre való hajlandóságuk. Sok nemzeti 
bibliográfia rendszertelenül fejlődött az idők so
rán, így elemzésük legfeljebb az elkerülendő lé
pésekre adhat példát a jövőre nézve. Mégis taná
csolható néhány „legyen” a jövőbeli nemzeti bib
liográfiák megalapozásához:

- legyen az alap-forma elektronikus, a nyom
tatott változatok a melléktermékek;

- legyen biztosítva a kiadók együttműködése, 
legalább a kiadványok gyors eljuttatása, de in
kább a kiadás előtti adatok, esetleg gépi rekor
dok szolgáltatása terén;

- legyen egy nemzeti bibliográfiai központ fe
lelős a rendszer ellenőrzéséért, vezérléséért;

- legyen egy erős nemzeti bibliográfiai tanács 
az érdekelt partnerek (leginkább a kiadók és a 
könyvtárak) képviselőinek részvéteiével;

- legyen megerősítve a kötelespéldány-szol
gáltatás, ha nem elég hatékony;

- legyenek erős és hatékony üzleti elemek a 
rendszerben.

(Mohor Jenő)

93/062
LIPTÁK, Jozef: Faktografické informaöné systémy 
s nepresnymi a vágnymi informáciami = Kn.lnf. 
24.roö. 1992.4.no. 145-148.p. Bibliogr. 12 tétel.

Rés. angol, német és orosz nyelven.
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Faktografikus információs rendszerek pontat
lan és meghatározatlan adatokkal

Faktográfia; Információkeresési rendszer értékelése

A kérdés, hogy létezhetnek-e faktografikus in
formációs adatbázisok pontatlan és bizonytalan 
adatokkal, furcsának tűnhet az információs rend
szerek számos használója számára. Szerintük ui. 
minden faktografikus információnak teljesen 
pontosnak kell lennie, határozott értékeket kell 
felmutatnia. A gyakorlat azonban azt mutatja, 
hogy az esetek többségében éppen az ellenkező 
állítás bizonyul igaznak. Mindettől függetlenül a 
használó mindenképpen élt, él és élni fog ezek
kel a rendszerekkel.

A pontatlan információk közé tartoznak, ame
lyek egy adott objektumhoz olyan kvalitatív és 
kvantitatív jellemzőket, azaz mennyiségi mutató
kat és tulajdonságokat rendelnek hozzá, amilye
nekkel ennek az objektumnak az adott térben és 
időben nem feltétlenül kell rendelkeznie, ilyen in
formációk pl. a statisztikai átlagok.

A bizonytalan információk ugyancsak pontat
lanok. Az előző válfajhoz képest az jellemzi őket, 
hogy bizonytalan voltukat általában „inkább”, 
„kevésbé”, „többé-kevésbé” határozószókkal le
het körülírni. Különösen a társadalomtudományi 
információk között fordul elő gyakorta ez az in
formációfajta.

Ez a cikk mindössze arra vállalkozott, hogy 
egy új problémára hívja fel a figyelmet, s jelezze: 
ezt a problémát matematikai nyelvezet segítsé
gével (egyfelől matematikai statisztika, illetve kor
relációszámítás révén, másfelől az ún. fuzzy-hal- 
mazok elméletének alkalmazásával) is fel lehet 
állítani és megoldani.

(Futala Tibor)

93/063
KALKUS, Stanley: Linguistic barriers and machine 
translation = Inspel. 26.vol. 1992.2.no. 146-153.p.

Nyelvi korlátok és gépi fordítás

Gépi fordítás

A nemzetközi kommunikációt nehezítő sok 
akadály közül az egyik a nyelvi korlát. Mind

azonáltal, az elmúlt 15 évben a gépi fordítások 
színvonala olyan nagy mértékben fejlődött, hogy 
ma már ezek jogosan tekinthetők olyan eszkö
zöknek, amelyekkel a nyelvi akadályok legyőzhe- 
tők. A szerző úgy látja, hogy tíz éven belül a gépi 
fordítási szolgáltatások a közkönyvtárak olvasói
nak is rendelkezésére fognak állni. Jelenleg e 
technológia bevezetése a szakkönyvtárakban 
lenne időszerű. E kérdéskörrel foglalkozik a cikk.

(Autoref.)

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

93/064
KULIKOVSKI, L. -  ROSCA, E.: Sericiul de biblio- 
teca pentru minoritatile nationale din municipiul 
Chisinau = Bibiioteca. 3.an. 1992. 5.no. 4-5.p.

Nemzeti kisebbségek könyvtárai Kisinyovban

Nemzetiségi könyvtár

A nemzeti kisebbségek olvasási, tanulási és 
információs igényeinek anyanyelven való kielégí
tése érdekében a „B.P. Hasdeu” Városi Könyvtár, 
együttműködve a Köztársasági Nemzetiségi Hi
vatallal, a nemzeti kisebbségek együttműködési 
egyesületeivel és nemzetiségi oktatási intézmé
nyekkel, egyes fiókjait önálló egységekké alakí
totta át.

1991 februárjától kezdődően megnyílt a Zsidó 
Irodalom és Kultúra „I.Mangher” Könyvtára, 
amelynek keretén belül működik a besszarábiai 
zsidók múzeuma is. Ezt követően megnyílt az 
Ukrán Irodalom és Kultúra „LUkrajnka” Könyv
tára, az Orosz Irodalom és Kultúra „M.Lomono
szov” Könyvtára, valamint a Bolgár Irodalom és 
Kultúra „Hriszto Botev” Könyvtára. A könyvtárak 
rendelkeznek olvasóteremmel, kölcsönző rész
leggel, zenei részleggel (az orosz könyvtár), vala
mint múzeummal (zsidó könyvtár). Ugyanakkor a 
gagauz kisebbség is várja egy anyanyelvi könyv
tár megnyílását.

A nemzetiségi könyvtárak megfelelő könyvel
látására és a könyvtár működéséhez szükséges 
felszerelések és bútorzat biztosítására a kormány 
és a helyi közigazgatási szervek utalnak ki pénz
ügyi alapokat.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Ugyanakkor az állományok kiegészítése és 
gazdagítása érdekében számos adomány érke
zik az anyaországokból is. így a bolgár könyvtár 
a szófiai kötelespéldányelosztó központ révén 
minden Bulgáriában kiadott könyvből részesül. 
Az ukrán könyvtár állományának gyarapításához 
a kijevi, odesszai és moszkvai könyvtárak járul
nak hozzá. A zsidó könyvtár állományát egyrészt 
az idősebb generáció nagy gonddal megőrzött 
ritka és régi kiadványai, valamint az izraeli ma
gánszemélyek, cégek és intézmények adomá
nyai gazdagították.

Ezek a könyvtárak mint az egyes nemzeti kul
túrák intézményei rendeznek nyelvtanfolyamo
kat, vallásos és történelmi tárgyú előadásokat, 
kerekasztal-beszélgetéseket olvasókkal, közmű
velődési társaságok képviselőivel, irodalmi este
ket, valamint találkozókat külföldi vendégekkel. 
Rendeznek továbbá bolgár, ukrán és jiddis nyel
vű irodalmi kollokviumokat is.

A könyvtári személyzet biztosítása a nemzeti
ségi könyvtárak alapokmányában rögzített felté
telek -  tehát a román nyelv, a megfelelő nemzeti 
kisebbség nyelve és egy világnyelv (angol, fran
cia) ismerete, felsőfokú végzettség és a szakmá
ban való jártasság -  figyelembevételével történik.

A személyzet szakmai továbbképzését is anya
országi könyvtárak segítik, így az ukrán könyvtár 
állandó kapcsolatot tart fenn a kijevi és odesszai 
könyvtárakkal, ahol a személyzet szakmai tovább
képzésben is részesül. A bolgár könyvtártól három 
könyvtáros Gabrovoban vesz részt tanfolyamon. 
A zsidó könyvtár rendelkezik a megfelelő sze
mélyzettel és lehetőségekkel a könyvtár működé
se és a személyzet továbbképzése terén.

(Kiss Jenő)

93/065
DAN’SlNA, I.V.: Mnogonacional’naa literatura i 
massovaá bibliotéka = Sov.Bibliotekoved. 1992.
1.no. 51-62.p. Bibliogr.

Soknemzetiségű irodalom és közművelődési 
könyvtár

Nemzetiségi irodalom; Nemzetiségi könyvtár; 
Nemzetiségi olvasó

1990-ben az akkor még „egyben volt” Szov
jetunió Összövetségi Könyvkamarája egyik fel

mérése azt próbálta feltárni, hogy milyen lehető
ségek vannak az egyes köztársaságokban, terü
leteken és megyékben az anyanyelvű könyv- és 
folyóiratkiadás tökéletesebbé tételére. E felmé
réshez a könyvtári adatokat 83 központi és 27 fi
ókkönyvtár könyvtárosa szolgáltatta 6758 sze
mély kikérdezésével. A „könyvtárak felőli kép” ki
alakításához felhasználtak korábban összegyűlt 
adatokat is.

Az anyanyelvű irodalom iránti olvasói érdeklő
désben nagyok az eltérések: míg Grúziában, Ör
ményországban és Észtországban magas az 
anyanyelven olvasók száma (98,1, 92,3 és 
69,9%), addig az Orosz Föderáció nemzetiségi 
területein alacsony (14,6% olvas ilyen irodalmat 
rendszeresen, 82,6% pedig soha).

Anyanyelvű családi könyvtára van a litván 
családok 98,8%-ának. Ugyanez a mutató Észtor
szágban 70,6, Grúziában 67, Ukrajnában 66, Be
lorussziában 55,1, Üzbegisztánban 43,2, Moldá
viában 40,7%-os értéket vesz fel.

A felmérésben részt vett könyvtárosok 40%-a 
szerint az olvasók túlnyomó többsége -  Ör
ményországot, Üzbegisztánt és Türkméniát kivé
ve -  jól tud oroszul. Megoszlanak vélekedéseik 
a tekintetben, hogy növekszik-e az anyanyelvű 
irodalom iránti kereslet (52,2% kontra 37,7% a 
keresletnövekedést észlelők javára).

A helyzet javítását illetően olyannyira megosz
lanak a vélemények és javaslatok, hogy az a tel
jes tanácstalanságról vall. így nincs határozott 
vélekedés arról, hogy keli-e és mit a nemzetisé
gek nyelvére lefordítani, van-e értelme a különbö
ző régiók közötti együttműködésnek stb.

Az viszonyt bebizonyosodott, hogy az anya
nyelvű irodalom kiadásáért felelős kiadók felet
tébb hanyag munkát végeznek, a könyvtárakban 
rossz az anyanyelvű irodalom állománya (kevés 
cím sok példányban, a kézikönyvtári anyag és az 
„érdekes” irodalom szinte teljes hiánya). Általá
ban elmondható, hogy a kis népek, a szórvá
nyok, az anyanemzetüktől elvágott kisebbségek 
vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben.

Az ellátás javítására nem lehet egységes me
todikát javasolni. A könyvtári kiszolgálás tekinte
tében is csak felettébb általános ajánlásokkal le
het élni: minden könyvtár törődjék többet nemze
tiségi olvasóival, készítsen feljegyzéseket 
igényeikről (a kiadókhoz való továbbítás végett), 
s hívja fel figyelmüket az újonnan érkezett anya
nyelvű művekre.

(Futala Tibor)
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93/066
NÖRDIN SIEBOLDS, Ulla-Britt: New lending 
centre fór immigrant literature = Scand.Public 
Libr.Q. 25.vol. 1992. 2.no. 13-15.p.

Új kölcsönző könyvtár a bevándorlók számára 
Stockholmban

Közművelődési könyvtár; Nemzetiségi olyasó .

Svédországban a bevándorlók és menekültek 
számára nyújtott könyvtári szolgáltatásokban 
nagy változások történtek az 1980-as évek végén 
és az 1990-as évek elején: a könyvtáraknak az új 
menekültbefogadási politika következtében új ki
hívásokkal kellett szembenézniük. 1991-ben a 
stockholmi városi könyvtár keretei között egy ál
lamilag finanszírozott országos kölcsönző köz
pontot hoztak létre, amelynek állománya a be
vándorlók és menekültek anyanyelvén kiadott 
dokumentumokból áll. E kölcsönzési központnak 
fontos funkciója az is, hogy országos, területi és 
helyi szinten koordinálja a hasonló feladatú 
könyvtárak tevékenységét.

(Autoref.)

93/067
NIEMCZYKOWA, Aleksandra: Ksiazka w zyciu lu- 
dzi niepelnosprawnych = Poradnik Bibi. 1992. 
4.no. 6-9.p.

Könyv a hátrányos helyzetűek életében

Hátrányos helyzetű olvasó

A varsói egyetem iskolai könyvtárügyre speci
alizálódó hallgatói egyszer szóvá tették: miért 
szerepel a tantervben olyan magas óraszámmal 
a speciális pedagógia. Az előadó -  e cikk szer
zője -  erre a következő ajánlattal élt: „Aki nem 
ismer családjában, környezetében egyetlen fo
gyatékost sem, azt felmentem e kollégium láto
gatása alól.” A tantermet senki sem hagyta el.

Hogy hány fogyatékos él Lengyelországban, 
nagyon nehéz megállapítani, különösen ami az 
értelmi fogyatékosokat illeti. Egyrészt azért, mert 
objektíven nehéz határt húzni a kevéssé tehetsé
ges és a már enyhén értelmi fogyatékos között, 
másrészt pedig azért, mert a családok -  indok-

talan szégyenérzetből -  mintegy elrejtik a társa
dalom szeme elől gyermekük fogyatékos voltát 
(ennek aztán a felnőtt korban mutatkoznak meg 
igazán a negatív következményei).

A lengyel oktatásügyben a fogyatékos gyere
keket testi és szellemi fogyatékosság szerint re
gisztrálják. A testi fogyatékosok: vakok és gyen
gén látók;, süketnémák és nagyothallók; hosz- 
szantartó betegségben szenvedők; nyomorékok. 
A szellemiek között megkülönböztetnek alig, 
mérsékelten és nagyon fogyatékosokat. Bizo
nyos értelemben itt azokkal a gyerekekkel is szá
molni kell, akiknek társadalmi beilleszkedése 
nem biztosított.

A fenti osztályozás egyébként jól jelzi: a fo
gyatékosok különféle csoportjai más és más 
megközelítéseket és módszereket kívánnak meg 
az olvasás szokásának elsajátíttatásában.

Tudni kell: a könyv (az olvasmány) sajátossá
gainál fogva (bármikor elővehető, maximálisan 
intim, biztosítja a képzelőerő szabadságát) felet
tébb fontos és mással alig kiváltható szerepet ját
szik a fogyatékosok életében manapság is, ami
kor igen sok médium között lehet választani.

A jól kiválasztott irodalom egyrészt választ ad 
a fogyatékosok létkérdéseire („miért éppen én 
vagyok ilyen”, „egyáltalán minek is élek”), más
részt „ablakot nyit nekik a nagyvilágra”. Téves 
dolog azt hinni, hogy a szellemi fogyatékosok 
nem képesek viszonylag elvont jelenségek-fo- 
galmak érzékelésére (pl. a tapasztalatok szerint 
nagyon is határozott isten-fogalmuk van). A 
könyv (az olvasmány) a fogyatékosok családi 
környezetben való nevelését is könnyebbé teszi: 
egyaránt lehet pihenés, vidámság, mosoly és 
gyógyszer.

Másrészt Lengyelországban a fogyatékosok
nak nem minden csoportját lehet megfelelő iro
dalommal ellátni (pl. a süketnémák számára nem 
áll rendelkezésre elég képregény). Aztán bizo
nyos olvasási segédeszközöket sem lehet a bé
nák-nyomorékok számára beszerezni egy
könnyen.

A társadalmat nevelni kell a fogyatékosok 
iránti empátiára. Ismeretes az Unesco-jelmondat: 
„Egy nép kultúrájának mértékét a fogyatékosok
hoz való viszonya határozza meg.” Lengyelor
szágban egyháziak és világiak között egyaránt 
voltak olyanok (Elzbieta Czacka anya és Maria 
Grzegorzewska), akik felébresztették a társada
lom lelkiismeretét a fogyatékosok iránt, s maguk 
is sokat törődtek velük azon az elven, hogy nincs
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Külföldi folyóirat-figyelő

olyan nehéz sorsú ember, aki valamiben ne tud
na hasznos lenni, valamire ne lenne képes. E ké
pességek között a legtöbb fogyatékosnál az ol
vasási készség megvan, csak fel kell fedezni és 
kibontakoztatni ezt a képességet.

(Futala Tibor)

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Általános kérdések

93/068
HERGET, Josef -  HENSLER, Siegfried: Informa- 
tionsvermittlung zu Beginn dér 90er Jahre. Teil 1: 
Strukturdaten von Informationsvermittlungsstel- 
len = Nachr.Dok. 43.Jg. 1992. 3.no. 143-158.p. 
Bibliogr.

Rés. angol nyelven.

Információkeresés a 90-es évek elején. I.rész: 
a tájékoztatási intézmények strukturális adatai

Felmérés; Szolgáltatások; Tájékoztatási intéz
mény; Vezetés

1200 könyvtár iil. tájékoztatási egység (KTE) 
vezetőinek részvételével végeztek felmérést az 
információátadásról és ennek jövőbeli irányzatai
ról. A cikk közli a németországi KTE-k szerveze
tét jellemző adatokat, amelyek többek között a 
szolgáltatások körére, a használók összetételére, 
a költségvetésre, az együttműködésre, a fejlődé
si ciklusokra és a vezetők szakmai képzettségére 
vonatkoznak.

(Autoref.)

Hálózatok, regionális rendszerek

93/069
LADNER, Sharyn J. -  TILLMAN, Hope N.: How 
special librarians really use the Internet = 
Can.Libr.J. 49.vol. 1992. 3.no. 211-215.p. Bib
liogr.

Hogyan használják a szakkönyvtárosok az In
ternet szolgáltatásait?

Felmérés; Szakkönyvtár; Számítógép-hálózat; 
Szolgáltatások használata

Jóllehet az elmúlt években számos cikk jelent 
meg a könyvtárak és az Internet kapcsolatáról, 
mindazonáltal kevés az Internet tényleges hasz
nálatát vizsgáló kutatás. A jelen felméréshez 54, 
Internet hozzáférési ponttal rendelkező, a vállalati 
és a közszolgálati szektort egyaránt képviselő 
szakkönyvtárost választottak ki, arra kérve őket, 
hogy egy ötoldalas kérdőív kitöltésével válaszol
janak arra, hogy hogyan használják a rendszert, 
illetve milyen jellegű hasznuk van belőle. Az 
eredmények azt mutatják, hogy bár a résztvevők 
az Internet-et másutt nem elérhető információk 
megszerzésére és online katalógusokban való 
keresésre is használják, a használat elsőrendű 
célja mégis a kommunikáció (elektronikus pos
ta).

(Autoref. alapján)

Lásd még 22, 29, 51

Vezetési tájékoztatás

93/070
CULLEN, Rowena: A bottom-up approach from 
down-under: Management information in your 
automated library system = J.Acad.Librariansh. 
18.vol. 1992. 3.no. 152-157.p. Bibliogr.
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