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Számítógépes könyvtári rendszerek

93/096
MERILEES, Bobbie: Integrated library systems in 
Canadian public, academic and special libraries. 
Sixth annual survey = Can.Libr.J. 49.vol. 1992. 
3.no. 193-200. p.

Integrált könyvtári rendszerek kanadai közmű
velődési, felsőoktatási és szakkönyvtárakban. 
Hatodik, éves felmérés

Felmérés; Információpiac; Integrált gépi rendszer

Mint ahogy azt az elmúlt évi felmérés már jelez
te, a gazdasági hanyatlás jelentős hatást gyakorolt 
a nagy, integrált könyvtári rendszerek beszerzésé
re: az ilyen rendszerek telepítése 1991-ben 58%-ról 
33%-ra esett vissza. A mikrogépes integrált rend
szerek száma az elmúlt évi 25%-os növekedéshez 
képest csak kb. 10%-kal növekedett -  a felmérés 
összesen 460 ilyen telepítésről adott számot. Mind
ezek ellenére a PC-alapú rendszerek nemzetközi 
forgalmazása ígéretesnek mondható.

(Autoref.)

Lásd még 70

Számítógép-szoftver

93/097
SIEVERTS, E.G. -  HOFSTEDE, M. -  GROENI- 
GER, B. Oude: Software fór information storage 
and retrieval tested, evaluated and compared. 
Part 4 -  indexing and full-text retrieval programs 
= EI.Libr. lO.vol. 1992. 4.no. 195-208.p.

Információtárolásra és -keresésre szolgáló 
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha
sonlítása. 4. rész -  indexelő és teljes-szöveg 
visszakereső programok

Információkeresési rendszer értékelése; Szoft
ver; Teljes szövegű adatbázis

Az információtárolási és -keresési mikroszá- 
mítógépi szoftverekről szóló sorozat fenti, negye
dik részében a szerzők hat indexelő, ill. teljes
szöveg visszakereső program teszt-eredményeit 
adják közre, és e programok különféle jellemzőit 
és értékeit tárgyalják. E programok közös tulaj
donsága, hogy elsősorban szavak, ill. szókap
csolatok nagy szövegfájlokból való kikeresésére 
szolgálnak. Ezt úgy érik el, hogy vagy egyszerű
en indexelik a meglévő szövegfájlokat egy vagy 
több formátumban (indexelő programok), vagy 
saját adatbázis-formátumban tárolják és indexe- 
lok őket (teljes-szöveg visszakereső programok). 
A cikkben értékelt indexelő programok az Ask-lt, 
a Texplore és a ZYindex, a teljes-szöveg vissza
kereső programok pedig a KAware, a TextMaster 
és a WordCruncher. Mind a hat szoftver MS-DOS 
alatt fut, de a ZYIndex-nek van egy Windows és 
egy Unix változata is, s a TextMaster-nek is ren
delkezésre áll egy Unix változata. A szerzők a 
programoknak közel száz jellemzőjét foglalták 
táblázatokba, de egyenként, szövegesen is tár
gyalják őket.

(Autoref. alapján)

93/098
GRAY, Lawrence: Information retrieval software: 
recent developments in the Cardbox family = As- 
lib Inf. 20.VOÍ. 1992. 4.no. 164-165.p.

Információkeresési szoftver: a legújabb Card- 
box-termékek

Gépi információkeresési rendszer; Képanyag; 
Szoftver; Tézaurusz

A Cardbox-Plus nevű rugalmas információke
zelő és -kereső rendszer már jól ismert az infor
mációmenedzserek körében. Jóllehet ez egy ál
talános célú programcsomag, amelyet igen sok
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Külföldi folyóirat-figyelő

területen használnak (bűnözők kézrekerítésétől 
kezdve kínai sertésgazdaságokig), mindazonáltal 
hatékony indexelő, gyors visszakereső és rugal
mas szövegkezelő tulajdonságai a könyvtári és 
információs alkalmazást is előmozdították. Elő
ször 1983-ban jelent meg mikroszámítógépre 
(eredetileg Cardbox néven), azóta folyamatosan 
fejlesztik, s napjainkra már DEC Vax/Vms típusú 
miniszámítógépi változatai is megjelentek. Az el
múlt évben (1991) két újabb PC-alapú rend
szerrel gazdagodott a Cardbox család, ezek a 
Picture Cardbox, szöveges és kép-adatbázisok
ra, és a Term Manager nevű tezauruszkezelő 
rendszer. A cikk e két rendszer fő jellemzőit és 
lehetséges alkalmazásaikat tekinti át.

(Autoref.)

A jövő könyvtára

93/099
Libraries and books in the year 2001 = Libr.Rev. 
41 .vol. 1992. 3.no. 6-20.p.

Könyvtárak és könyvek 2001-ben

Információtechnológia; Jövő könyvtára; Prog
nózis

A Library Review e száma teljes terjedelmé
ben közli a John Smith & Sons (Glasgow) Ltd. és 
a Paisley College Library által szervezett iskolai 
esszéíró verseny első három helyezett dolgo
zatát, valamint rövidítve még öt másik dolgozatot 
is bemutat. Pályázati munkáikban a gyerekek 
(12-14 évesek) részben képzelőerejükre, részben 
a mai valóságos információtechnológia-fejlődési 
tendenciákra alapozva azt írják meg, hogy mi
lyennek képzelik a könyvtárak és a könyvek sze
repét a 21. században.

(Autoref. alapján)

Lásd még 6, 87

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

Kiadói tevékenység

93/100
HAYWARD, Pat: The trend towards self-pub- 
lishing = Can.Libr.J. 49.vol. 1992. 4.no. 287- 
293.p. Bibliogr.

Fellendülőben a magánkiadás

Asztali kiadványszerkesztés; Könyvkiadás -nem 
hivatásos

Korunk kiadói a „tömegpiaci” kereskedelem
ben érdekeltek, amikor a profit kerül előtérbe, 
nemcsak a könyvkiadás társadalmi funkciójának, 
hanem talán még a minőségnek is a rovására. 
Ezért és egyéb okokból sok kiadó a magánkia
dás mellett dönt. A cikk rámutat, hogy a magán
kiadás melletti döntés racionalitása határozza 
meg a folyamat végső sikerességét. A szerző 
azokat a kihívásokat is tárgyalja, amelyekkel a 
könyvtáraknak kell szembenézniük a kiadói ipar 
változásai miatt.

(Autoref.)

93/101
LINE, Maurice B.: The publication and availability 
of scientific and technical papers: An analysis of 
requirements and the suitabiiity of different 
means meeting them = J.Doc. 48.vol. 1992. 
2.no. 201-219.p. Bibliogr. 23 tétel.

A tudományos és műszaki közlemények pub
likálása és hozzáférhetősége: a különféle igé
nyek és kielégítésük eszközei

Folyóirat; Hozzáférhetőség; Információhordozó; 
Publikálás -tudományos kiadványoké

Minden olyan rendszernek, amelynek feladata 
a tudományos-műszaki cikkek hozzáférhetővé 
tétele, ki kell elégítenie a rendszer „főszereplői
nek” (szerzők, kiadók, könyvtárak és egyéni
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