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Az ifjúsági bűnözésről egy ifjúsági könyv se
gítségével a kilencedik osztályban

Iskolai könyvtárak
Lásd 123

Didaktika -általános és középiskolai; lljúság ne
velése

A fiatalkori bűnözés témája a német általános
iskolák 9. osztályában tananyag. A nevelési cél:
kialakítani a tanulókban a készséget és a törek
vést, hogy konfliktushelyzetekben a társadal
milag pozitív és törvényes magatartásmódot vá
lasszák. Tanári segédeszközként esettanul
mány-gyűjtemény áll rendelkezésre „Fiatalkori
bűnözés - vitassuk meg!” címmel. A cikk írója, a
német irodalom és a társadalmi ismeretek tan
tárgy tanára, egy szépirodalmi mű feldolgozásán
keresztül oldotta meg feladatát.
A kiválasztott mű Anatol Feid: A nép nevében
c. ifjúsági regénye volt. Cselekménye: Két fiatal
a bíróság előtt áll betörés és gondatlanságból
okozott emberölés vádjával. A törvényszéki tár
gyalást a mű protokolláris hűséggel adja vissza,
a hangsúly azonban a két fiatal emberi sorsán
van, a bűnhöz vezető út okainak elemzésén. A
könyv végén a szerző megkérdezi az olvasótól:
ő maga hogyan ítélkezne a fiatalok fölött?
A feldolgozás menete a következő volt: 1. A
tanár felolvasta a teljes művet (126 oldal). 2. A
tanulók írásban és szóban megvitatták a követ
kező kérdéseket: A műben szereplő két fiatal
sorsában milyen szerepet játszott a gyermekkor,
a család? Milyen ellentmondások vannak vallo
másaikban? Mi lenne a megfelelő ítélet? Hogyan
segíthetnénk rajtuk? 3. Az osztályt meglátogatta
és a tanulókkal elbeszélgetett a fiatalkori bünte
tésvégrehajtás egyik külső munkatársa (aki a
büntetett fiatalok re-szocializációjának kérdései
vel foglalkozik). 4. A szerzővel tervezett találko
zást nem sikerült megvalósítani, helyette az
osztály közösen levelet írt neki. 5. Befejezésül
az osztály közösen végighallgatott egy bírósági
tárgyalást, ahol három fiatalkorú állt a törvény
szék előtt.
(Katsányi Sándor)
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Guidelines fór liaison work = RQ. 32.vol. 1992.
2.no. 198-204.p.
Az olvasók bevonása az állománygyarapítási
munkába; az ALA illetékes bizottságának
irányelvei
Egyesület -könyvtári -nemzeti;
zés; Felsőoktatási könyvtár; Igénykutatás könyv
tári szolgáltatásokra; Irányelvek -könyvtári; Közművelődési könyvtár

Az Amerikai Könyvtáros Egyesület Állománygyarapítási és Értékelési Szekciója keretében
irányelveket dolgoztak ki a használók illetve a
használói csoportok hatékonyabb bevonására a
könyvtárak állománygyarapítási munkájába.
A mindennapi munka során az olvasószolgá
latban tevékenykedő kölcsönző vagy tájékoztató
könyvtáros kerül közvetlen kapcsolatba az olva
sókkal, szembesül az egyén vagy az általa kép
viselt csoport információs igényeivel.
Az irányelvekben kiemelten két könyv
tártípussal foglalkoznak: a közművelődési és az
egyetemi könyvtárakkal. Mindkét intézmény ese
tében fontos a használók körének pontos körül
határolása, az egyes csoportok információs igé
nyeinek felmérése. A könyvtárakban folyó mun
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ka eredményesebbé tételét szolgálja az egyes
olvasói csoportokat képviselő hivatalos kapcso
lattartók rendszere és az esetenként állománygyarapítási tanácsokat, a könyvtár munkájára
vonatkozó visszajelzéseket adó használók háló
zata.
A közművelődési könyvtáraknak szervesen
kell illeszkedniük ahhoz a közösséghez, amely
nek kiszolgálását célul tűzik ki. Ezért létük alapfeltétele a hatékony kapcsolattartás az olvasóik
kal, szolgáltatásaiknak követniük kell, sőt lehető
ség szerint meg kell előzniük az igényeket
érzékenyen reagálva a társadalomban bekövet
kezett változásokra (például bevándorló csopor
tok, hátrányos helyzetűek). Nagyon fontos, hogy
a könyvtár jelenléte mindig és mindenütt tapasz
talható legyen. Ennek eszközei széles skálán
mozognak: kiállítások, rendezvények anyagi és
szellemi támogatása, találkozók szervezése,
ajánlott irodalomról listák összeállítása, a közös
ség társadalmi testületéiben való munka, az öszszejöveteleken való részvétel.
Az egyetemek életébe a könyvtárnak szerve
sen kell illeszkednie, tevékenységét az oktatás
és a kutatás szolgálatába kell állítania. A könyv
tárosoknak szoros kapcsolatot kell fenntartaniuk
az oktatókkal és a diákokkal, illetve az egyes
csoportok képviselőivel a hatékony szolgáltatá
sok biztosítása érdekében. A könyvtárosok ezen
informális kapcsolatok réven például sokkal ko
rábban értesülhetnek egy-egy tanszék tervezett
új oktatási programjáról. így még a hivatalos jó
váhagyás, meghirdetés előtt módjuk van felké
szülni a várható információs igények kielégítésé
re, dokumentumok beszerzése, új szolgáltatások
kialakítása révén. A felmerülő többletköltségek
hez pedig az előkészítő munkálatokkal egyidőben támogatásért lehet folyamodni. Az egyetemi
könyvtárak munkatársai nem csak az egyetem
életében vállalnak tevékeny szerepet, hanem
bekapcsolódnak a település, a tágabb közösség
társadalmi szervezeteibe, segítik a tudományos
körök, helytörténeti egyesületek munkáját.
A könyvtárosok állománygyarapítási munká
jában nagy segítséget jelent szoros kapcsolatuk
a felhasználókkal. Döntéseikben messzemenő
kig figyelembe veszik a közösség információs
igényeit, örömmel fogadnak minden tanácsot,
vonatkozzék az akár valamely témakör kiemelt
kezelésére akár egy-egy konkrét mű beszerzé
sére. E jelzések, visszajelzések segítséget nyúj
tanak a könyvtár állománygyarapítási politikájá
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nak felülvizsgálatakor, a gyűjteményszervezés
során, az új szolgáltatások bevezetésében.
A könyvtáraknak rendszeresen vizsgálniuk
kell az állomány használatát, számítógépes
elemzéseket végeznek, interjúkat, felméréseket
készítenek annak érdekében, hogy az állomány
gyarapítók munkájukkal rugalmasabban alkal
mazkodni tudjanak a használók igényeihez, he
lyes arányt állíthassanak fel a preferált és a
kevésbé keresett témák irodalmának beszerzé
sében. E folyamat eredményeként a pénzügyi
erőforrások felhasználása maradéktalanul szol
gálja a közösség, az adófizetők érdekeit.
(Pappné Farkas Klára)

93/135
PARENT, Ingrid: You can look a gitt horse in the
mouth... = Nat.Libr.News. 24.vol. 1992. 11.no.
4-6.p.
Az ajándék lónak nyugodtan nézd meg a fo
gát!
Ajándék; Egybehangolt állományalakítás; Nem
zeti könyvtár

Az egyre szűkülő költségkeretek miatt a
könyvtárak gyarapítási politikájában mindinkább
előtérbe kerülnek a korábban mellékesnek ítélt
ajándék- és cserelehetőségek. Kétféle hozzáál
lás jellemzi a könyvtárakat ezügyben: 1. mivel
nincs elegendő pénz a gyarapításra, támogatni
kell az ajándékok és cserék révén történő gyűj
tést; 2. a gyarapítóknak túl sok idejét veszi
igénybe az ajándék- és cserelehetőségek felku
tatása, a bekérés, értékelés, listák összeállítása
a cseréhez, s ezért elvetik. A kanadai nemzeti
könyvtárban úgy döntöttek, hogy támogatják az
ajándék- és csereprogramokat, de nem ész nél
kül.
Az elmúlt néhány év során felülvizsgálták ál
lománygyarapítási elveiket, tudatosították, hogy
a könyvtár a nemzeti irodalom (canadiana) és az
ehhez kapcsolódó területek gyűjtésével foglal
kozik. Céljuk a lehető legteljesebb canadiana
gyűjtemény felállítása. Ideális esetben minden,
az országban megjelenő kiadványból két pél
dányt kap a nemzeti könyvtár (egyet archivál, a
másikat
használati
példányként
kezeli).
Tisztázták a canadiana fogalmát is (a Kanadá-
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bán publikált valamennyi dokumentum, függetle
nül témájától és megjelenési formájától, továbbá
a más országban publikált kanadai vonatkozású,
vagy kanadai szerző által írt mű). Kijelölték a
gyűjtés fejleszteni kívánt területeit is: a kanadai
zeneirodalom, a kanadai történelem és a könyv
tár- és tájékoztatásügy területén megjelenő do
kumentumok gyűjtésében. A gyűjtőkör harmadik
vonulatába tartoznak a nem-canadiana anyagok,
melyeket forrásmegosztás céljaira vesznek
igénybe. Ide tartoznak a kanadai könyvtárak
számára beszerzett főbb külföldi monográfiák és
4000 külföldi időszakikiadvány-cím. A követke
zőkben ezen a téren még finomítani kívánják a
gyűjtést, nagyobb hangsúlyt helyezve a tudomá
nyos könyvtárakkal folytatott együttműködésre.
Az újragondolt állománygyarapítási elveknek
megfelelően módosult a csere- és ajándékprog
ramok megítélése. A világos gyarapítási elvek
nek köszönhetően csak a gyűjtőkörbe illeszkedő
ajándékokat és csereajánlatokat fogadják el.
1992-ben alakult meg a Nemzeti Könyvtár Bará
tai elnevezésű szervezet, melynek jelenleg kb.
600 tagja van szerte az országban. A „Barátok”
anyagilag is támogatták pl. egy értékes 18. szá
zadi kiadvány beszerzését. Olyan ajándékok
(dokumentumok) felkutatásán és beszerzésén
fáradoznak, amelyek a könyvtár gyűjtőkörébe
tartoznak, de a retrospektív gyarapításnak eddig
nem sikerült pótolnia a hiányt.
Bár határozott elképzeléseik vannak a könyv
tárnak az ajándékokat és a cserekiadványokat il
letően, megpróbálnak alternatív elhelyezést talál
ni azoknak a kiadványoknak, amelyekre a
könyvtár nem tart igényt, s gyakran közvetlenül
átirányítják a könyveket egy másik, illetékesebb
könyvtárba. 1991-ben kb. 30 ezer ajándékköny
vet kapott a nemzeti könyvtár, melyből 10 ezer
tétel került be a gyűjteménybe (ebből 3 ezer tétel
volt az új cím, a többi 7 ezer duplumpéldány lett).
A könyvtár 300 helyre küldött kérőlevelet canadiana dokumentumokat kérve (a gyakran
használt gyűjteményrészben még a duplumpél
dányoknak is hasznát veszik). Több mint három
száz csereszerződése van különböző intézmé
nyekkel, köztük más országok könyvtáraival és
szervezeteivel. 146 partner heti cserelistákból
válogat, a többi cserepartnerrel informális a
kapcsolatuk. A nemzeti könyvtár hivatalos cserekapcsolatai visszaestek, mióta a könyvtár meg
próbálta limitálni a beérkező dokumentumokat,
igazodva a fő gyűjtőköréhez. 1992-ben felül
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vizsgálták az összes csereszerződést és mérle
gelték, hogy érdemes-e fenntartani a cserét,
vagy hasznosabb máshová irányítani.
Húsz évvel ezelőtt szervezte meg a nemzeti
könyvtár a Könyvcsere Központot, mely gyakor
latilag fölöspéldányelosztó központként működik.
A könyvtárak önkéntesen csatlakozhatnak a köz
ponthoz - bár a könyvtári törvény is kimondja,
hogy a fölöspéldányokat adják be a csereköz
pontba - , a szolgáltatás ingyenes, a szállítás
költségei viszont a küldő, ill. kérő könyvtárat ter
helik. Jelenleg kb. 1000 könyvtár vesz részt a
központ munkájában. Beküldik a fölöspéldányai
kat, s egy másik könyvtár a központ cserejegy
zéke alapján igényelheti a számára szükséges
tételt. 1991-ben kb. 2 millió fölöspéldány érkezett
be a központba, s ebből 370 ezer tétel került
cserejegyzékre, s így más könyvtárakba.
A racionális csere- és ajándékprogramok ke
zelését segítik a CONSPECTUS adatbázis alap
ján nemrégiben megjelent National Shelflist
Count és a Directory of Special Collections c. ki
adványok.
(Kovács Katalin)
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UMLAUF, Konrad: Bestandsaufbau in dér
dreigeteilten Bibliothek = Buch Bibi. 44.Jg. 1992.
9.no. 800-808.p. Bibliogr.
Rés. angol nyelven.
Állományépítés a hármas tagolású könyv
tárban. A korábbi koncepciók továbbfejlesz
tése
Állományalakítás; Igénykutatás könyvtári szol
gáltatásokra; Közművelődési könyvtár

Az ötvenes évek közkönyvtári eszménye a
német idealizmus tradícióira épülő, pedagógiai
motivációjú közművelődési könyvtár volt. A
könyvtáros hivatását a műveltség közvetítésé
ben látta, a megfelelőnek ítélt művek kiválasztá
sában, munkájához nem volt szüksége különö
sen sokoldalú állományra. A hatvanas években
új eszme hódított teret: az információs könyvtár.
Az új koncepció nem tagadta ugyan a közkönyv
tár értékorientáló szerepét, de rábízta az olvasó
ra a választást a széles információkínálatból.
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Ekkor honosodott meg a szabadpolc és ekkor
alakult ki a közkönyvtárak máig érvényes fela
datkatalógusa.
A hetvenes évek NSZK-beli könyvtári életé
ben a hármas tagolású könyvtár eszménye lé
pett fel forradalmi igénnyel. Az új koncepciót ép
pen olyan elszánt és kicsiny csoport hirdette,
mint annak idején a szabadpolcot, és éppen
olyan szenvedélyes ideológiai elutasításban ré
szesült. Az új alapeszme az egyértelműen és ki
zárólagosan használatközpontú intézmény volt,
radikálisan levonva annak minden konzekven
ciáját a könyvtári térkialakításban (hármas ta
goltság), a munkaszervezésben, az állomány
alakításában és feltárásában.
Ma, a koncepció megjelenése után több mint
20 évvel, megállapítható, hogy nem alakult ki
merőben új könyvtártípus, mely felváltotta volna
az információs könyvtárat. Ma már egyértelmű,
hogy az információs könyvtár alapelve fennma
radt, és fennmaradtak annak állományalakítási
alapelvei is, a hármas tagolású könyvtár koncep
ciója ezt gazdagította és egészítette ki egy
használatközpontú komponenssel: az állomány
kalkulációval.
Az állomány-kalkulációt a könyvtár gyarapító
szakemberei, lektorai végzik, akik az állomány
egy-egy szakterületéért felelősek. A kiindulási
pont az állomány és a forgalom megfelelésének
követelménye. Ennek mérése a következő mó
don történik: Az állomány minden egyes téma
csoportjánál rendszeresen megvizsgálják, hogy
a kérdéses csoportnak az állomány egészéhez
viszonyított aránya és a csoport forgalmának a
teljes könyvtári forgalomhoz viszonyított aránya
azonos-e? Ha a csoport forgalma relatíve ma
gas: állományát növelik, ha relatíve alacsony: a
kevésbé keresett műveket kivonják ill. várhatóan
nagyobb forgalmúakkal helyettesítik. - Egy má
sik mérőeszközül használt arányszám a „távollétmutató”: egy adott pillanatban egy-egy téma
csoport könyveinek hány százaléka található a
polcon és hány százaléka van „távol”, vagyis ki
kölcsönözve? Ideális aránynak a 65:35 százalé
kot tekintik. Ez a könyvek optimális kihasználtsá
ga mellett is lehetővé teszi, hogy az egy-egy
téma iránt érdeklődők elégséges választékot ta
láljanak a polcon. (Ilyen arány mellett, egyenle
tes forgalmat feltételezve évente kb. 5 kölcsön
zés jut egy kötetre.)
Egy másik alapelv: ,A nullalista legyen nulla!”
A „nullalista” az előző évben egyáltalán nem
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kölcsönzött könyvek jegyzéke. Ezeket lehetőség
szerint el kell a szabadpolcról távolítani.
Gyakorlati utasítás a „két tenyérnyi hely” elve
is: ennyi szabad helynek kell mindig maradnia a
könyvespolcon egy-egy szakcsoportnál. Ellenke
ző esetben a lektornak el kell távolítania a legke
vésbé keresett köteteket.
A leírt szemléletből következik, hogy a kis
alapterületű könyvtárakban kisebb, de attraktív
állomány jelenléte kívánatos, nehogy áttekinthe
tetlen, túlzsúfolt könyvraktárrá váljanak.
A lektoroknak évente számot kell adniuk
munkájukról. Jelenteniük kell, hogy az állomány
ideális arányértékeit meg tudták-e közelíteni, mi
lyen szélsőséges eltérések mutatkoztak, s ezek
nek mi az oka, van-e feltűnően ritkán használt
állományrész, az elmúlt év mennyiségi mutatói
alapján a következő évben milyen elveket és
gyakorlatot kell az állományalakításban hang
súlyozottan érvényesíteni.
(Katsányi Sándor)
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SEGEBRECHT, Dietrich - SCHNEIDER, Rónáid KARDUNG, Angéla: Aus dér Praxis, für die Praxis.
Ein BuB-Gesprách in Sachen Lektorats-kooperation
= Buch Bibi. 44.Jg. 1992. 8.no. 650-655.p.
Rés. angol nyelven.
A gyakorlatból, a gyakorlat számára. Beszél
getés az állománygyarapítási tanácsadási
együttműködésről
Állománygyarapítási tanácsadó; Együttműködés
-belföldi; Közművelődési könyvtár

A német közkönyvtárak állománygyarapítá
sukhoz a hetente megjelenő, Informationsdienst
című annotált könyvjegyzéket használják segéd
eszközül. A jegyzék a teljes német könyvtermés
(évi 60 ezer cím) anyagából válogatva évente 12
ezer művet ismertet. (Ebből 9 ezer ismeretközlő,
a többi szép- és gyermekirodalom.)
A jegyzéket a Könyvtárellátó (EKZ) és a né
met könyvtárosegyesületek közösen állítják elő.
A Könyvtárellátó a munka technikai szervezését
végzi, a tartalmi munkát lektorok végzik, koope
ráció keretében. Az utóbbi szervezet erősen de
centralizált és a gyakorló könyvtárosok munkájá
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ra épül. A tevékenység első fázisa: a jegyzékre
kerülő művek kiválasztása. Ezt a munkát a Né
met Könyvtárosegyesület által kiválasztott 60
lektor végzi (akik közel 50 könyvtárból regrutálódtak). A második fázis: a kijelölt művek recen
ziójának megírása. Ezt a feladatot 220 kivá
lasztott könyvtáros-recenzens látja el.
A német könyvtárosok az Informationsdienstet magukénak tudják. Tisztában vannak vele,
hogy azt nem valahonnét kívülről készen kapják,
hanem önmaguk önmaguknak készítik, nemcsak
haszonélvezői, hanem felelős gazdái is. Ezért a
lektorátus vezetői bíznak benne, hogy a könyv
tárak gazdasági megszorításai nem fogják hátrá
nyosan érinteni az Informationsdienst munkáját.
A decentralizált szervezet kétségtelenül hát
ráltatja a gyors megjelenést. E hátrány azonban
eltörpül az előny mellett: a könyvtári gyakorlatot
jól ismerő lektorok és recenzensek ajánlásaik
ban alapelvként a könyvtári használati értékren
det érvényesítik.
Az elmúlt években a német könyvtári munka
sarkalatos pontjává vált a használatközpontú ál
lományépítés. Ezért pl. nagyobb teret kapott a
kiválasztásban az iskolák által támasztott iroda
lom-igény és a gyakorlati tudnivalók irodalma,
csökkent viszont az elméleti tanulmányok, eszszék aránya. (A lektorok könyvkiválasztó munká
jukban követték ezt a tendenciát még akkor is,
ha egyéni ízlésvilágukkal nem volt összhang
ban.)
A könyvajánlásokat elsősorban a kis- és
közepes könyvtárak tudják felhasználni, a nagy
könyvtáraknak természetesen ki kell egészíteni
ük egyéb segédeszközökkel (pl. a Börsenblatttal). De az Informationsdienst még a legnagyob
bak számára is hasznos: az esseni városi
könyvtár pl. ennek ajánlásaira támaszkodva ren
deli meg gyarapodásának kétharmadát. Ismétel
ten felmerül ezzel kapcsolatban a kínálat bővíté
sének kérdése. 1991-ben egy lépéssel közeled
tek a nagy utópiához: az évi 9 ezer címet 12
ezerre bővítették. A további bővítés ellen azonban
számos gyakorlati érv szól. Ugyancsak visszatérő
vitatéma az annotációk terjedelmének kérdése is.
(Jelenleg szigorúan 10-12 gépelt sor.) A szer
kesztők a bővítés helyett további egyszerűsítés
re, rövidítésre, sztandardizálásra törekednek, az
individuális jellemzést a feltétlenül nélkülözhetet
len minimumra kívánják szorítani.
Az Informationsdienstet annak idején az
NSZK-ban hozták létre, ennek megfelelően lek
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tori és recenzensi bázisa is a régi tartományok
könyvtárosaiból került ki. A vezetők egyik legfon
tosabb feladatuknak tartják az új tartományok
bevonását. (Jelenleg négy új lektor vesz részt a
munkában az egykori NDK területéről.) Az új tar
tományok tartalmi kérdést is jelentenek a szolgá
lat számára: tekintettel kell lenni azok speciális
állományhiányaira a válogatásnál, a feldolgozás
nál és főleg az utalások rendszerének kialakítá
sában.
(Katsányi Sándor)
Lásd még 138, 158, 184

Különgyűjtemények

93/138

DEWE, Michael: A collecting policy fór printed
ephemera: somé contrasting United Kingdom
approaches = Local Stud.Libr. 11.vol. 1992.
1.no. 6-11.p.
A kisnyomtatványok gyűjtésének irányelvei:
az egyesült királyság-beli könyvtárak eltérő
gyakorlatának ismertetése
DREW, Paul - DEWE, Michael: A collection
policy fór
printed
Welsh
ephemera
=
Libr.Inf.Res.News. 15.vol. 55.no. 1992. 9-11.p.
Bibliogr.
A velszi kiadású vagy tárgyú kisnyomtatvá
nyok gyűjtési irányelvei
Állománygyarapítás; Irányelvek -könyvtári; Kis
nyomtatvány; Könyvtártudományi kutatás

A rövid életű alkalmi nyomdatermékek köre
rendkívül széles, és különféle gyűjtőhelyek
érdeklődésére tarthat számot, múzeumokéra, le
véltárakéra, könyvtárakéra. Az utóbbiaknál külö
nösen a helyismereti, helytörténeti gyűjtemények
számára értékes sok, amúgy jelentéktelen sajtó
termék. Ugyanakkor számos kérdést vet fel a
gyűjtés gyakorlata: a szerzeményezéstől a gyűj
tés mélységén (teljesség vagy reprezentatív
gyűjtés) át a feltárás módjáig.
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Az Egyesült Királyság gyakorlata e téren
megoszlik. Az első - 1971-es - vizsgálódások
nyomán javaslat született egy, a British Library
keretén belüli „dokumentumkönyvtár” létrehozá
sára (ám csak a skót nemzeti könyvtár folytat
ilyesféle gyakorlatot), s az ilyen gyűjtemények
országos regiszterének felállítására, ettől viszont
a British Library csak hosszas vizsgálódás után
tekintett el.
A walesi gyakorlat megismerésére és meg
felelő javaslatok kidolgozására a University
College of Wales könyvtári-informatikai tanszé
kén terveztek nagyszabású vizsgálatot. Célja a
gyűjtés elterjedtségének meghatározása, annak
felderítése, hogy van-e, s ha igen, hogyan válik
be a gyűjtési politika egy-egy intézményben; to
vábbá, hogy kialakítsanak egy olyan gyűjteményi
politikát, amely nemzeti és helyi útmutatók kiin
dulópontja és a hatékony, koordinált gyűjtési
gyakorlat kialakításának alapja lehet.
Mindehhez meg kell alkotni a nyomtatott wa
lesi efemeridák definícióját és meg kell határozni
az ilyen gyűjteményekkel szembeni igényt. A
vizsgálat könyvtárlátogatásokkal, Anglia és Skó
cia gyakorlatának összevetésével, egy kérdőíves
elővizsgálattal és egy, valamennyi gyűjtő és ér
deklődő intézmény és szervezet számára eljutta
tott részletes kérdőívvel válik teljessé. Az utóbbi
- több mint 300 címre megküldött kérdőív ered
ményei ez év elejére, a teljes vizsgálat végered
ménye 1993 végére várható.
(Mohor Jenő)

Lásd még 139

Feldolgozó munka

93/139
FÁBIÁN,
Claudia:
Die
Gförtdung
dér
„Eurodatenbank” für Altbestandskatalogisierung
in Európa = Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 39.Jg.
1992. 3.no. 207-216.p. Bibliogr.
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Euroadatbázis létrehozása a régi állományok
(1450-kb. 1830) retrospektív katalogizálására
Európában
Adatbázis; Konferencia -nemzetközi; Konverzió;
Régi és ritka könyvek gyűjteménye

Beszámoló a Münchenben 1992. január 2930-án a 15-19. századi nyomtatványok retro
spektív feldolgozásról tartott második nemzetkö
zi konferenciáról.
A British Library és a Bayerische Staatsbibliothek 1990. novemberében rendezett először
konferenciát a régi könyvek katalogizálásáról. Itt
hozták létre azt a munkacsoportot, amelynek fel
adata az egész Európát átfogó együttműködési
lehetőségek feltérképezése és beszámoló készí
tése az első konferencia résztvevőinek számára.
A munkacsoport 1991-ben négyszer ülésezett,
munkájuk eredményét négy ajánlásban foglalták
össze:
1. Európában központi adatbázist kell létre
hozni először is az 1450-1830 között megjelent
könyvek katalógusadataival (Eurodatenbank).
2. Az UNIMARC-ot nemcsak csereformátum
ként kell alkalmazni, hanem adatbázisformátum
ként is.
3. A könyvek feldolgozása során az ISBD-A
előírásait kell figyelembe venni.
4. Az 1830-1950 között megjelent könyvek
felvételét ettől a tervtől függetlenül a lehető leg
gyorsabban meg kell oldani. A folyamat egysze
rűsítése érdekében külső adatokat is fel lehet
használni.
A müncheni konferenciára a korábbi résztve
vőkön kívül további kelet-európai könyvtárak
képviselőit is meghívták. Ezen a második ta
nácskozáson lényegében a munkacsoportok ál
tal kidolgozott ajánlásokról és ezeknek az euró
pai együttműködésben való alkalmazhatóságáról
volt szó. Létrehoztak egy ideiglenes konzorciu
mot (több nemzeti és egyetemi könyvtár képvi
selőiből), amelyet az Eurodatenbank megvalósí
tásával kapcsolatos döntési jogkörrel ruháztak
fel.
Az 1. ajánlással kapcsolatban a munkacso
port elképzelése egy központi adatbázis közpon
ti adattartalommal és központi számítógéppel il
letve hosttal (az osztott adatbázis modelljét elve
tették). Ebbe az adatbázisba lehetne a már
regisztrált adatokat utólag bevinni, a feltöltés
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után a vele kapcsolatban álló könyvtárak számá
ra olcsóbb lesz egy cím lehívása mint az újrakatalogizálás. Az adatbázis további előnye az egy
séges programfejlesztés és jelkészlet-kezelés.
Nemcsak információforrásként szolgálna az
adatlehíváshoz illetve -átvételhez, hanem katalo
gizálási eszközként is.
A Research Libraries Group-ot (RLG) a mun
kacsoport modellként javasolta az Eurodatenbank kiépítéséhez. A konferencián úgy tűnt,
hogy az OCLC és az RLG kész egy európai
adatbázis létesítéséhez mind anyagilag, mind
szakmai tanácsadással és tapasztalat-átadással
hozzájárulni. A résztvevők azonban ellenezték,
hogy a két szervezet tagja legyen a konzorcium
nak, mivel fontosnak tartják, hogy a tervezett
adatbázis európai elképzelések szerint, európai
szervezeti formák keretében jöjjön létre.
A 2. ajánlással kapcsolatban a munkacsoport
hangsúlyozta, hogy az elsősorban modem köny
vek feldolgozására kialakított UNIMARC-ot bőví
teni kell, hogy alkalmassá váljon a régi könyvek
adatainak megfelelő felvételére és transzportálására. Ezt a fejlesztő munkát az Eurodatenbankkonzorciumnak az IFLÁ-val szorosan együtt
működve kell elvégeznie. Az ISBN-hez hasonló
szabványos azonosító számozást is célszerű be
vezetni, és a résztvevő könyvtárakat kódjellel
kell ellátni. Az ISBD-A alkalmazását megkönnyí
tendő a munkacsoport meghatározta a régi
könyvek feldolgozásánál kötelezően feltünteten
dő adatok körét.
Az Eurodatenbank intézményi hátterének biz
tosításával kapcsolatban több lehetőség is fel
merült (integrálása az RLIN-be, az EK könyvtári
akciótervének keretében vagy a LIBER égisze
alatt történő kivitelezés stb.).
Végül a konzorcium megalapítása mellett
döntöttek, amelynek résztvevői anyagilag is hoz
zájárulnak a terv megvalósításához. A konferen
cián létrehozott ideiglenes konzorcium - amely
nek a LIBER-rel és az IFLÁ-val szorosan együtt
kell működnie - első feladata munkaterv össze
állítása a konferencián tárgyalt témák és teen
dők alapján.
(Feimer Ágnes)

93/140

JAMES, Stuart - HUNTER, Eric: In this age of IT
classification is redundant = Int.Cat.Bibl.Cont.
103/104.no. 1992. 6-9.p. Bibliogr. 8 tétel.
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Jelenleg, az információtechnológia korszaká
ban nincs szükség osztályozásra. (Vitacikk
és hozzászólás.)
Gépi információkeresés; Osztályozás

A laikus használók szempontjából bonyolult, s
így csak bizonyos előtanulmányozás után használ
ható könyvtári osztályozási rendszereket már so
kan bírálták, pl. Michael Wills az ilyen osztályo
zási gyakorlatot a könyvtárosság „túlbonyolítás”
nevű harmadik halálos bűnének tartja. Mind
azonáltal ilyen kijelentéssel ritkán lehet talál
kozni: ,Az információtechnológia korában az
osztályozás feleslegessé, szükségtelenné vált”,
mint amit a jelen vitaindító cikk állít a következő
tényekre alapozva:
- stabil és általános osztályozási rend
szereket lehetetlen létrehozni az ismeretek gyors
ütemű gyarapodása miatt;
- a használók mindig természetes nyelven
fogják megfogalmazni igényeiket, illetve saját
nyelvhasználatuk szerint kívánják megkeresni a
számukra megfelelő információkat;
- az információtechnológia jelenlegi fejlettsé
gi szintje már most is lehetővé teszi a termé
szetes nyelvi feldolgozást és információkeresést
(teljes szövegek keresése, szakértő rendszerek,
hiperszöveg stb.).
Nemcsak a katalogizálásban avultak el az
osztályozási rendszerek - állítja a szerző - , ha
nem a raktári, illetve a szabadpolcos elrendezés
szempontjából is. Az állományt a használók igé
nyeinek megfelelő kategóriák szerint célszerű cso
portosítani, ahogyan ezzel már néhány könyvtár
meg is próbálkozott. Elismeri, hogy a természetes
nyelv nem tökéletes eszköz a nyelvi elemzésre,
hiszen az irreleváns szóösszetételek, a szinoni
mák és a homonímák keresési kudarcokhoz ve
zethetnek, de ezzel a használók is tisztában
vannak, és sokkal könnyebben elviselnék, mint
ha egy használati szabályokkal teli, mesterséges
osztályozási rendszert kellene használniuk.
A vitaindító cikket követő hozzászólás teljes
mértékben visszautasítja az eredeti szerző „axió
máját”. Az életben minden osztályozásra épül.
Ha valaki pl. rózsákról keres könyvet, s a könyv
táros a polcon vagy az online katalógusban
egyet sem talál, akkor elképzelhetetlen, hogy
ezen a ponton lezárja az ügyet: tovább keres a
„virágok" vagy a „kertészet” alatt. Ez pedig már
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osztályozás. Ugyanígy említhetjük a tartályhajók
egy speciális problémájára kíváncsi olvasót is,
aki a „hajók” alatt keresve semmit sem talál, s mi
lenne, ha a rendszer nem tartalmazná a hajókról a
speciális hajótípusokra mutató „lásd még” utalót.
Az osztályozási jelzetek, a „szakszámok”
használata nem kevésbé fontos. Az opponens
szerző ezt egy, a saját egyetemének online
könyvtári katalógusában végzett kereséssel iga
zolja. Számítógépi fájlokkal kapcsolatos irodal
mat keresve először a „Számítógépire keresett,
majd az eredményt összekapcsolta a „Fájlok
kal. így mindössze öt találatot kapott. A lé
nyegében ugyanezt jelentő .Adatfájlok” szerinti
keresés négy, az .Adatbázisok” szerinti viszont
49 találatot eredményezett. Ekkor az egyik kike
resett rekordból megállapította a „Számítógépi
fájlok” szakszámát, s erre keresve 69 tételhez ju
tott, amelyek nagy része relevánsnak bizonyult.
Akik azt állítják, hogy az információtechnoló
gia korában nincs szükség osztályozásra, azok
rendszerint arra hivatkoznak, hogy az online ka
talógus a teljes rekord összes adatelemére tud
keresni. Ez igaz, de ez sem teszi feleslegessé
az osztályozást, mert sokkal jobb keresési ered
ményeket kapunk, ha egy vagy több mezőt
kulcsszavak, tárgyszavak, ill. osztályozási jelze
tek számára használunk fel.
(Novák István)

93/141
Klassifizierung
von
Disketteninhalten
dér
Stadtbibliothek Wetzlar = Bibi.Info. 2.Jg. 1992.
10.no. 675-679.p.
A wetzlari városi könyvtár szakrendszere a
diszkettek tartalmának feltárására
Szoftver; Tárgyi feltárás

Sok más könyvtárhoz hasonlóan a wetzlari
városi könyvtár is térítésmentesen kölcsönöz
szoftvereket. Az 1991 júniusában bevezetett
szolgáltatás osztatlan sikert aratott a használók
körében. A jelenlegi állomány mintegy 1600 flop
py diszk, melyek mind nyilvánosan hozzáférhető
szoftvert tartalmaznak, 600 lemez pedig feldol
gozás alatt áll.
Az állomány katalógusa jól áttekinthető for
mában floppyn minden érdeklődő rendelkezésé
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re áll. Ez a floppy a programok címe illetve a
szakterület szerint tárja fel a szoftvereket, feltün
tetve az osztályozási jelzetet is (ez jelenleg több
mint 700 keresési szempontot jelent). A kialakí
tott osztályozási rendszerrel a könyvtár példát kí
vánt nyújtani a szoftverek szakterületi felosztásá
nak lehetséges megvalósítására, amelyet a szoft
vereket kevéssé ismerők is jól alkalmazhatnak.
Az osztályozási rendszerek főbb csoportjai a
következők:
A - Üzleti programok (könyvelés, alkalmazott
statisztika, személyzeti ügyek)
B - Pénzügyek és tőzsde (üzleti kalkuláció, adó,
értékpapír stb.)
C - Adatbázisok (általános és -szöveges adat
bázisprogramok)
D - Szövegfeldolgozás (hypertex, szövegszer
kesztők)
E - Grafika (számítógépes tervezés, asztali
kiadványszerkesztés, animációs grafika,
rajzoló és festőprogramok)
F - Kommunikáció / Adatátvitel (postaláda-prog
ramok, videotex, telefax, telefon)
G - Zene / Hangzó anyag / Beszédvisszaadás
H - Használói interfészek (DOS-alkalmazások,
menüprogramok, WINDOWS stb.)
K - Programozás (Pascal, C, Basic stb.)
L - Segédprogramok
M - Operációs rendszer (MS-DOS, DR-DOS bő
vítések, UNIX)
N - Oktatás / Nyelvek / Tanulás (tantárgyanként)
O - Játék / Szórakozás / Időtöltés
P - Otthoni alkalmazás / Hobby (személyes
pénzügyek, adó, biztosítás; bioritmus,
tesztek, amatőr rádiózás stb.)
R - Sport / Egyesületek
S - Általános tudományos alkalmazások (mes
terséges intelligencia, szimuláció, szakértő
rendszerek)
T - Technika / Természettudományok / Orvostudomány
Z - Egyéb alkalmazások
(Feimer Ágnes)

93/142
BRAAM, Róbert R. - BRUIL, Jeanet: Quality of
indexing information: authors’ views on indexing
of their articles in Chemical Abstracts online
CA-file = J.Inf.Sci. 18,vol. 1992. 5.no. 399-408.p.
Bibliogr. 10 tétel.
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A tárgyszavazás színvonala; a szerzők véle
ménye cikkeik indexeléséről a Chemical Abstracts online fájljában
Felmérés [forma]; Hatékonyság; Osztályozás;
Referáló lap; Tárgyszó

A vizsgálat adatait a Chemical Abstracts (CA)
online fájljából merítették, az STN host-számítógépéről; 54 folyóirat 270 cikkét vizsgálták, egyegy folyóiratból öt cikket. A válaszok (80%) a
kulcsszavak kiváló minőségét mutatják, mind a
tárgyi deszkriptorokat, mind a keresési segédle
teket illetően. A szerzők véleménye a két szem
pontról nem mindig egyezik. A Chemical Ab
stracts Service (CAS) indexelési politikája (csak
az „újdonságok” szerepeltetése) azonban tükrö
ződik a szerzők véleményében, az indexlistákat
némiképp hiányosnak ítélték, különösen a tézaurusz szakkifejezéseit tekintve
(indextárgy
szavak). A CAS nagy erőfeszítéseket tesz a tézaurusz gondozására és használatára, az érvé
nyes indextárgyszavak kiválasztása érdekében
- szemben a gyors és olcsó kulcsszavakkal -,
mindez mégsem vezet a tézauruszkifejezések
egyértelműen jobb minőségére, sem a doku
mentumleírás, sem a visszakeresés terén. A cik
kek kb. 20%-a nem a „megfelelő” fejezetbe ke
rült a szerzők véleménye szerint. Ami az index
adatok felhasználását illeti harmadik személyek
által, pl. bibliometriai célra, a használóknak
tisztában kell lenniük az adatok mögött rejlő in
dexelési politikával, hogy megakadályozzák a
helytelen értelmezést.
(Autoref.)
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GENDLINA, Inna E.: The Russian Rubricator: a
unified system of classificatory indexing
languages = Int.Classif. 19.vol. 1992. 3.no.
126-130.p.
Az orosz Rubrikátor - az osztályozó-indexelő
nyelvek egységes rendszere
Rubrikátor

A 80-as évek elején közös, országos számí
tógépes tudományos-műszaki információs rend
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szert fejlesztettek ki (orosz rövidítése: GASNTI)
az akkori Szovjetunióban, amelynek egyik
összetevője a rubrikátor elnevezésű osztályozási
rendszer volt. Ezt az Oroszországban mindmáig
használatos rendszert ismerteti a cikk: felsorolja
főbb osztályait és közös segédtáblázatait (Gene
rállá osztályok). Elmagyarázza szerkezetét és
mellérendelő vonásait (hivatkozások, magyará
zatok), ismerteti a 20. osztály, az informatika pél
dáját. Helyi és regionális intézmények helyi rubrikátorokat fejlesztettek ki. A cikkben szerepelnek
a továbbfejlesztés és gondozás kérdései is, va
lamint a rubrikátor kiadásaira és helyzetére vo
natkozó tudnivalók.
(Autoref.)

93/144

HIMANKA, Janne - KAUTTO, Vesa: Translation
of the Finnish abridged edition of UDC intő
General Finnish Subject Headings = Int.Classif.
19.vol. 1992. 3.no. 131-134., 139.p. Bibliogr. 11
tétel.
Az ETO rövidített finn kiadásának lefordítása
az Általános finn tárgyszójegyzék „nyelvére”
ETO rövidített kiadás; Tézaurusz

A cikk egy, az oului egyetem könyvtári és in
formatikai tanszékén folytatott kutatásról számol
be. Egy olyan módszert vizsgál, amellyel ETOszámok tárgyszavakká konvertálhatók. A mód
szer kétlépcsős. Az első lépcsőben egy olyan
szótárat hoznak létre, amely az ETO-számok és
a tárgyszavak megfelelését térképezi fel, a má
sodikban ezt a szótárat mechanikusan alkalmaz
zák a bibliográfiai adatbázisok konvertálására.
Az első fázist az ETO 15 különböző részén pró
bálták ki, sikeres fordításra került sor, a problé
mákat nyilvántartásba vették. Az egyes részek
ben szereplő problémákat a cikk részletes
vizsgálat alá veszi, az ETO osztályait három tí
pusba sorolja: szintetizáló, kevésbé ill. részlete
sebben felsoroló. Az első szakaszra fordított időt
elfogadhatónak találták, az egész ETO lefordítá
sának lehetőségét az eredmények függvényé
ben fontolják majd meg.
(Autoref.)
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93/145
SUTTER, Eric: Une classification internationale
pour les normes = Documentaliste. 29.vol. 1992.
4/5.no. 221-223.p.
Rés. angol nyelven.
Nemzetközi osztályozási
ványok számára

rendszer

szab

séges dolog a valódi világot a használók mentá
lis modellje szerint utánozni, hacsak a meglévő
információforrások mellett új interfészek nem je
lennek meg. Egy lehetséges megoldás a MARC
rekordokban a könyv fizikai leírásával kapcsola
tosan található információk felhasználása. A
PACE (Public Access Catalog Extension) egy
ilyen alternatív interfész, amely a használók
mentális képén és a MARC rekordokon alapszik.
(Autoref.)

Osztályozási rendszer; Szabvány

Maguknak a szabványoknak a tematikus
osztályozása és elhelyezése paradox módon
nincs szabványosítva. Ez hátrányos a szab
ványok és az őket tartalmazó adatbázisok
használata, valamint a nemzetközi csere szem
pontjából. Ezért az ISO nemzetközi szab
ványosítási osztályozási rendszert ad ki, amely
1994-től lesz használatban. A cikk ennek az
osztályozásnak a céljait és a szerkezetét ismer
teti.
(Autoref.)
Lásd még 117, 185

Katalógusok

93/146
BEHESHTI, Jamshid: Browsing through public
access catalogs = Inf.Technol.Libr. 11.vol. 1992.
3.no. 220-228.p. Bibliogr. 61 tétel.
A böngészési lehetőség biztosítása az online
katalógusokban
Böngészés; Géppel olvasható katalógusadatok;
Online katalógus; Szolgáltatások

A böngészés a könyvtárhasználók informá
ciókereső tevékenységének fontos aspektusa,
elsősorban vizuális tevékenység. A második ge
nerációs online katalógusokban nincsenek meg
a böngészéshez szükséges vizuális jellemzők.
Ezeket legjobban úgy lehet megvalósítani, hogy
a számítógép képernyőjén szimulálják a könyvek
és a könyvtári polcok képét. Azonban igen költ
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93/147
GRODZINS LIPOW, Anne: Teach online catalog
users the MARC formát? Are you kidding? =
J.Acad.Librariansh. 17.vol. 1991. 2.no. 80-85.p.
Bibliogr.
Tanítsuk meg a MARC formátumra az online
katalógus használóit? (Nem vicc!)
Egyetemi könyvtár; Gépi formátum; Gépi informá
ciókeresés; Használók képzése; Online katalógus

Napjainkban a könyvtárakban nagyon sokféle
online katalógus használatos, mindegyik sajátos
képernyő-formátumot, különböző parancsokat és
eltérő központozást alkalmaz. Az egységesítési
törekvések helyett még mindig az egyéni megol
dások keresése jellemzi a könyvtárakat. Az olva
sóknak, különösen ha egyszerre több helyen is
kutatnak, de még egyazon intézményen belül is
sokféle rendszerrel kell megismerkedniük, hasz
nálatuk során figyelembe kell venniük azok sajá
tosságait. így olykor joggal érzik úgy a haszná
lók, hogy a cédulakatalógusokat felváltó online
katalógusok az elektronikus káosz kialakulását
eredményezték.
A cikk szerzője a kaliforniai Berkeley Egye
tem példáján mutatja be a helyzetet és tesz ja
vaslatot egy lehetséges megoldásra. Az egye
tem könyvtáraiban két online katalógus, a GLADIS és a MELVYL párhuzamos használata folyik,
ugyanis ezek egymást kiegészítő rendszerek, az
olvasók számára nélkülözhetetlen információk
szóródnak. Ennek következtében gyakoriak a si
kertelen vagy nem kielégítő eredményt hozó ke
resések, amelyek az olvasókban bizalmatlansá
got ébresztenek, és egyben felvetik a szab
ványosítás szükségességét e területen is. Ezen
tapasztalatok birtokában jutott el a szerző annak
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Külföldi folyóirat-figyelő

felismeréséig, hogy a pillanatnyi helyzetből kiutat
jelenthet, ha megkeresik az online katalógusok
közös és biztos pontjait, megismertetik azokat a
használókkal. A közös alap - véleménye szerint a MARC-formátum, amelyből kiindulva kell a kü
lönböző katalógusokban a kereséseket végre
hajtani.
A Berkeley Egyetem Könyvtárában 1976 óta
folyó információhasználati oktatás keretei közé
illesztették be a nyolcvanas évek végén - kísér
leti jelleggel - a MARC-formátumról szóló alap
vető ismereteket.
A könyvtárosok többsége szkeptikusan fo
gadta az ötletet, mondván a rendelkezésre álló
rövid idő alatt a használók kellő tapasztalatok
hiányában nem tudják elsajátítani ezen ismerete
ket, a hézagos információk pedig félrevezetőek
lehetnek számukra.
A résztvevők és a gyakorlat viszont egyértel
műen igazolta a kísérletet. A MARC-bemutató
hatékony eszköznek bizonyult az online kataló
gusok világában való eligazodáshoz. A haszná
lók számára világossá vált a keresőelemek kije
lölésének stratégiája, a legmegfelelőbb index ki
választása; a keresőkérdéseket pontosabban
tudták megfogalmazni az online katalógusok
„rendező elveinek” megismerése révén. A MARC
rekordszerkezet tanulmányozása fontos támpon
tokat adhat az online katalógusok adat-dzsungelében való eligazodáshoz addig is, amíg a szak
ma és a felhasználók által egyaránt áhított szab
ványosítás meghozza eredményét.
(Pappné Farkas Klára)

93/148

BÉNAUD, Claire-Lise - BORDEIANU, Sever:
OCLC’s public service system: EPIC and
FirstSearch = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 2.no.
167-176.p.
Az OCLC nyilvános szolgáltató rendszerei: az
EPIC és a FirstSearch
Adatbázis-szolgáltató vállalat; Gépi információkeresés; Gépi információkeresési rendszer; Gépi
könyvtári hálózat; Központi katalógus -online

Az Online Computer Library Center (OCLC)
úttörő szerepet vállalt azzal, hogy több mint 30
éve számítógépes szolgáltatásokat kínál könyv
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táraknak. Az 1990-es évekig ezek kizárólag a
katalogizálásban és a könyvtárközi kölcsönzés
ben használt bibliográfiai rekordok és lelőhely
adatok elérését jelentették. Az EPIC 1990-es és
a FirstSearch 1991-es bevezetésével az olva
sószolgálatban dolgozó könyvtárosok illetve a
végfelhasználók felé fordult az OCLC.
A két rendszer között meglévő hasonlóság el
lenére sok a különbözőség is. A FirstSearch lé
nyegében az EPIC végfelhasználói változata.
1992 májusában az EPIC 22 adatbázist és
450 további adatbázishoz való egyszerű hozzá
férést, a FirstSearch 18 adatbázist kínált. Tizen
hét adatbázis azonos mindkét rendszerben. Há
rom esetben a FirstSearch egy-egy adatbázis
nak csak korlátozott, míg az EPIC teljes
változatát adja. így a PAIS (Public Affairs Infor
mation Service) esetében a FirstSearch „PAIS
Decade” adatbázisa csak az utóbbi tíz év anya
gát tartalmazza.
Ha egy-egy könyvtár valamelyik adatbázist
előfizeti CD-ROM-on, lehetőség van annak blok
kolására a FirstSearch-ben.
A legszembetűnőbb különbség az adatbázi
sok kezelésében van: az EPIC az egységes pa
rancsnyelvet
(NISO
Common
Command
Language) használja, a FirstSearch-ben a kere
sés menürendszerű.
Mindkét rendszerben azonosak az adatme
zők, de csak az EPIC-ben van minden mező in
dexelve. Ha a kereső nem specifikálja, melyik
mezőben keres, az adatbázisonként némileg el
térő alapindexben történik a keresés.
Az EPIC rendszerben a gyakorlott keresők
összes eszköze használható, míg a FirstSearch
csak az ÉS és a NEM operátorok használatát
teszi lehetővé. Mindkét rendszerben alkalmazha
tók a közelségi operátorok. A csonkolás viszont
a FirstSearch-ben a szabályos többesszámú ala
kok maszkolására korlátozódik. Különbözik az
operátorok feldolgozási sorrendje is.
Az EPIC négy korlátozó tényezőjével szem
ben a FirstSearch csak a megjelenés nyelve,
ideje és a dokumentum típusa szerinti korláto
zást tesz lehetővé. Az utóbbi esetében a korláto
zások nem építhetők be a keresési stratégiába,
hanem a keresés megkezdése előtt vagy után a
megfelelő menüpont választásával érhetők el.
Mindkét rendszer indexeli az összes előfor
duló szót. Egy-egy szótő beírása elégséges
összes alakjának és azok előfordulási számának
az indexben való megtalálásához.
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Az EPIC igen komplex, feltételezi a keresési
gyakorlatot és az egyes adatbázisok ismeretét,
ezért az OCLC oktatást is kínál hozzá. A FirstSearch igen felhasználóbarát: az egymásnak el
lentmondó egyszerűség és a hatékony keresés
között jó kompromisszumot sikerült kialakítani. A
felhasználók oktatását az egyes könyvtárak referenszkönyvtárosai végezhetik.
Az OCLC központi katalógusa kereshető az
EPIC rendszerben és a FirstSearch-ben is; lehe
tőség van lelőhely-adatokhoz való hozzáférésre,
ami a könyveken kívül két folyóirat-cikk adatbá
zisra (Reader’s Guide és Reader’s Guide Abstracts) is kiterjed. A rendszer különbséget tesz
a FirstSearch felhasználójának saját könyvtára
és más könyvtárak között. Ebben a tekintetben a
két rendszer egyedülálló.
Az EPIC-ben használható az online rend
szerekben szokásos 9 megjelenítő formátum, le
hetőség van online és offline nyomtatásra, míg a
FirstSearch csak rövid és hosszú megjelenítést,
valamint kizárólagosan online nyomtatást kínál.
Az EPIC költségeit az online rendszereknél
megszokott módon, az egyes adatbázisok eltérő
árait is figyelembe véve számolják fel, és ezek
más rendszerekkel összehasonlítva méltányos
nak nevezhetők. A FirstSearch esetében az ár
kialakítása újszerű: a keresések számától függ.
Keresésnek pedig a keresőkérdés számít, le
gyen az egyszerű vagy összetett. A könyvtárak
vásárolhatnak 500 keresést tartalmazó blokko
kat. A vásárolt mennyiség függvényében egy ke
resés ára 45-90 cent, amivel a FirstSearch
olcsóbb, mint az EPIC.
(Koltay Tibor)

Lásd még

121153, 199

Információkeresés

93/149
Perspectives on humán-computer interface =
J.Am.Soc.Inf.Sci. 43.vol. 1992. 2.no. 152-201 ,p.
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Nézetek az ember-számítógép interfészről. Cikkgyűjtemény, 5 közlemény
Ember-gép kapcsolat; Gépi
Hiperszöveg; Mesterséges intelligencia

A cikkek címe: Interfészek a véghasználó in
formációkereséséhez; Használóbarát előlap
szoftver helyett használóbarát rendszert!; Beve
zetés az intelligens információkeresésbe; Hipertext-modellek; Interfész a klasszikus görög
kultúrához.

93/150
KRISTOFICOVÁ, Éva PIACEK, Jozef:
Slovenská hypertextová siet’ = Kn.lnf. 24.roc.
1992.12.no. 525-528.p.
Rés. angol, német és orosz nyelven.
A szlovák hiperszöveg-hálózat
Hiperszöveg

Két szlovák kutató a CREDIT hipertext-rendszerre alapozva kidolgozta a szlovák hipertext
hálózat eszmei-elméleti tervét, és hozzálátott a
hipertext-dokumentumok előállításához is (Filit,
Histit, Szlovákia az újkor elején). A kiépítendő
hálózat neve: Slovhynet.
A Slovhynet nyitott rendszer, azaz lehetővé
teszi az új hipertext-dokumentumok előállítását,
aminthogy a már meglévő dokumentumok bőví
tését, változtatását és tökéletesítését is. Ez a
nyíltság, ha meggondoljuk, hogy milyen gyorsan
változnak és cserélődnek az információk, felbe
csülhetetlen előny.
A rendszer „magja” a szlovák nemzeti hipertext-bibliográfia lesz, amely egy sor hipertext-dokumentummal (enciklopédiával és szöveggel)
vétetik körül. Segítségével - akár saját számító
gépen, akár (távlatilag) hálózatban működtetik minden hipertext-dokumentumot össze lehet köt
ni. Pl. egy Hviezdoslav-kutató a szerzői és a
méltatói bibliográfián kívül koncepcionális részle
teket kaphat a költőre vonatkozó irodalomból,
sőt audiovizuális felvételekből is.
A Slovhynet egyik legvonzóbb tulajdonsága,
hogy személyi hipertext-enciklopédiát lehet ké
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Külföldi folyóirat-figyelő

szíteni vele. Az ehhez szükséges konverziós
technikák kidolgozása is megtörtént.
A Slovhynet használói - a magánhasználó
kon kívül - a különféle kutatóintézetek, kulturális
intézmények és iskolák lesznek.
A cikk egy jegyzékkel végződik, amely a hipertext-dokumentumok hívóneveit tartalmazza.
(Futala Tibor)

93/151
PIACEK, Jozef: Hyperdokument FILIT = Kn.lnf.
24.roc. 1992. 7.no. 289-291 .p.

rája, valamint külső kapcsolati struktúrája szerin
tit.)
A szerző ismeretei szerint a FILIT az első filo
zófiai lexikon, amely hiperdokumentumként jött
létre.
(Futala Tibor)

93/152
KRISTOFICOVÁ, Éva: Hypertext pre deti =
Kn.lnf. 24.roc. 1992. 8/9.no. 337-339.p.
Rés. angol, német és orosz nyelven.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

Hiperszöveg gyermekek számára

A FILIT c. hipertext

Gyermekolvasó; Hiperszöveg; Ifjúsági és gyer
mekkönyvek

Enciklopédia; Hiperszöveg; Szakirodalom -filozó
fiai

A FILIT c. hiperdokumentum egy filozófiai en
ciklopédia, amely a CREDIT rendszer bázisán
keletkezett. E minőségében kutatókat, oktatókat
és hallgatókat kíván szolgálni. Nyílt produktum,
tehát változtatható (szűkíthető, bővíthető). Ré
szei: 1. a fő menü, 2. névmutató, 3. tárgymutató,
4. irodalmi és rövidítési jegyzék a választható hipertextekből és egyéb szövegekből, 5. sémák, 6.
a feldolgozott entitások szakosított jegyzékei, 7.
bibliográfiák.
A FILIT használata a fő menüből indul ki, és
mindvégig rá támaszkodik, minthogy minden hipertext-csomóponttal össze van kötve, s így bár
honnan vissza lehet térni hozzá. Ugyanígy lehet
„közlekedni” a kiválasztott dokumentum „kivilágí
tott” részlete és a rendszerben bennlévő többi
dokumentum között is.
A fő menü FILOZÓFUSOK és TÁRGYSZA
VAK összetevője lehetővé teszi, hogy informá
ciókat kapjunk egy-egy filozófusról, működésé
nek jellemzőiről, továbbá meghatározott filozófiai
kategóriáról-problémáról is. Még nagyobb jelen
tősége van annak, hogy a hipertext-csomópontok tartalma a FILIT forrásirodalmából való
részletekből, megjegyzésekből, kommentárokból
áll, s az ún. Fig-formula segítségével válik lehe
tővé használatuk. (E formula háromféle paramé
tert tartalmaz, úm. a modellezett entitás pillanat
nyi struktúrája, genetikus és dinamikus struktú

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Szlovákiában elkészült az első gyerme
keknek szánt hiperszöveg diszkettje. Használa
tához minden olyan IBM PC alkalmas, amely
legalább 640 kB RAM-mal, MS DOS operációs
rendszerrel (3.0 vagy magasabb verziójával) és
CGA, Herculas, EGA vagy VGA grafikai kártyá
val van felszerelve.
Az ötletet, hogy gyermekeknek való hiperdo
kumentum készüljön, az adta, hogy ezt a kor
osztályt szinte nem lehet elzavarni a számítógé
pek mellől, amelyeken lelövési, átugrási, tájéko
zódási stb. játékprogramokat futtatnak. Hátha
egy hiperdokumentumban való keresés is alkal
mas lesz a gyermeki figyelem lekötésére - véle
kedtek a hipertext szlovákiai „apostolai”.
Olyan mű hipertextté fejlesztését kellett kivá
lasztani, amelyben rengeteg (lehetőleg számsze
rű) adat van, amelynek részletei kölcsönösen
összefüggnek, s a használónak általában csak
rövid szövegrészekre van szüksége belőle. E
szempontok alapján került kiválasztásra M.
Kucera Slovensko na prahu novoveku [Szlovákia
az újkor küszöbén] c., gyermekek számára írt is
meretterjesztő munkája.
A képernyőn először a mű címe jelenik meg,
a következő képen a használati utasítás; a többi
kép olyan szövegoldal, amelyből ki lehet világo
sítani a szükséges részleteket. De az is lehetsé
ges, hogy valaki kurzorral a szóban forgó doku
mentum sémájára „álljon rá”, s innen kiindulva
induljon „sétára” a műben. (Tekintettel a haszná
ló közönségre, a feldolgozás csak lapozást tesz
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lehetővé, szöveg- és adatváltoztatásokat nem.)
Ezenfelül 210 névből álló név- és több mint 300
tételes tárgymutatója van a dokumentumnak,
amelynek bármelyik részéről „rá lehet állni" a
mutatók bármely elemére.
(Futala Tibor)

93/153

LARSON, Ray R.: Evaluation of advanced
retrieval techniques in an experimental online
catalog = J.Am.Soc.inf.Sci. 43.vol. 1992. 1.no.
34-53.p. Bibliogr.
Fejlett információkeresési technikák értékelé
se kísérleti online katalógusban
Gépi információkeresés;
Információkeresési
rendszer értékelése; Online katalógus

Az online katalógusok használatával és
használóival kapcsolatos kutatások az 1980-as
évek elején azt mutatták, hogy a keresések leg
tipikusabb formája a tárgy szerinti keresés.
Ugyanakkor a használók problémái ezen kataló
gusok tárgyi hozzáférési mechanizmusainak ne
hézségeivel függnek összo. Számos javaslat
született az online katalógusok rekordjainak jobb
tárgyi hozzáférhetősége érdekében. Ezek általá
ban magukba foglalják a katalógusok bibliog
ráfiai rekordjainak kiegészítését további fogal
makkal, vagy egységes tárgyi besorolási fájlok
vagy tézauruszok szerepeltetését az adatbázis
ban. A kutatás másik irányvonala arra koncent
rált, hogy az információkeresési kutatásokból ke
resési technikákat vegyen át a konvencionális
online katalógusrendszerek Boole-algebrai kere
sési módszereinek kiváltása érdekében. A tanul
mány a CHESHIRE kísérleti online katalógus
rendszerben különböző módszerekkel végzett
tesztek eredményeit írja le.
(Autoref.)

93/154

BLAKE, Paul: The MenUSE System fór
multilingual assisted access to online databases
= Online Rév. 16.vol. 1992. 3.no. 139-146.p.
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A MenUSE rendszer: többnyelvű hozzáférési
lehetőség online adatbázisokhoz
Ember-gép kapcsolat;
mációkeresés; Többnyelvű tézaurusz

Hip Online in

Jelentős erőfeszítések folynak olyan rend
szerek kifejlesztése érdekében, amelyekkel
adatbázisok több nyelven lekérdezhetők. Az Eu
rópai Közösség is központi témájává tette ezt a
témát a 64 millió ECU-s támogatást élvező IMPACT2 programnak. Az utóbbi időben jelent meg
a Huddersfieldi Egyetem (Egyesült Királyság)
MenUSE rendszere. Eredetileg a Medline és az
INSPEC menürendszerű hozzáféréséhez alakí
tották ki. 1992 nyarán debütált az INSPEC ja
pán-angol nyelvű változata a Data-Staron, és
1992 végére várható egy angol-dán-francia nyel
vű prototípus megjelenése.
(Autoref.)

93/155

HAAS, Stephanie W.: Covering the vocabulary
of technical abstracts using standard and
specialized dictionaries = J.Inf.Sci. 18.vol. 1992.
5.no. 363-373.p. Bibliogr. 9 tétel.
Hogyan használhatjuk fel az általános és
szakszótárak anyagát az információkeresési
rendszerben, a műszaki referátumok szó
kincsének fedése érdekében
Információkereső nyelv; Referátum; Szakiro
dalom -műszaki; Szakszótár; Szótár; Terminoló
gia

A természetes nyelvi alkalmazások - mint az
információkereső rendszerek - lexikai informá
cióforrásai egyre inkább a sztenderd szótárak
lesznek majd (géppel olvasható formában).
Ezért fontos mérlegelni, hogy e szótárak mennyi
re jól fedik le azokat a szövegeket, amelyek e
rendszerekben nagy valószínűséggel szerepelni
fognak. Egy számítástechnikai és könyvtártudományi-informatikai referátumokat elemző
vizsgálat adatai azt mutatták, hogy e szakterüle
tek szakkifejezéseit a sztenderd szótárak nem
tartalmazzák megfelelően. A lefedés javul a
szakszótárak használatával, bár ezek teljesít
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ményében is nagy szóródás mutatkozik. E szó
tárakat azonban nem gépi szövegfeldolgozáshoz
tervezték, ezért a cikk bejező részében ismerteti
azokat a nehézségeket, amelyek e szótáraknak
a természetes nyelvi feldolgozó rendszerekbe
való beillesztésekor merülnek fel.
(Autoref.)

93/156
HAYNES, R. Brian - RAMSDEN, Michael F. WALKER, Cynthia J.: Online access to
MEDLINE in clinical settings: impact of user fees
= Bull.Med.Libr.Assoc. 79.vol. 1991. 4.no.
377-381.p. Bibliogr.

A térítés bevezetésének hatása a MEDLINEban végzett online keresések gyakoriságára
és minőségére egy egyetemi klinikán
Adatbázis -orvostudományi; Online információkeresés; Térítéses szolgáltatás

A használati képzést és egy ingyenes
használati időszakot követően (előzetes vizsgá
lat) erre vállalkozó használók (59 orvos) közül
véletlenszerűen kijelölték, hogy ki fizessen térí
tést, és ki kereshessen továbbra is ingyenesen.
Az előzetes vizsgálatban gyakori keresők közül
a fizetők keresései a másik csoporténak a har
madát tették ki. Az előzetes vizsgálatban kevés
bé gyakori keresők közül csak 48% végzett kere
sést, szemben a továbbra is ingyen keresők
85%-ával; akik viszont kerestek, a gyakoriság
majdnem a felét tették ki. Azonban nem volt je
lentős különbség a keresések minőségében,
mindkét csoport kb. azonos teljességet ért el, de
lényegesen alacsonyabb pontosságot, mint a
könyvtárosok független keresései. Hasonlókép
pen, nem volt különbség a klinikai döntéseket
befolyásoló keresések arányában a két csoport
ban. Tehát ha az online keresésért egy ingyenes
időszak után klinikai környezetben térítést szá
molnak fel, az hátrányosan befolyásolja a kere
sések mennyiségét, de a minőségét nem. A
MEDLINE-t szolgáltatóknak meg kell fontolniuk,
hogy a térítés nem ássa-e alá az előnyöket.
(Autoref.)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

93/157
ROGERS, Jane: Choosing a document imaging
system: what to consider = Aslib Inf. 20.vol.
1992. 9.no. 330-332.p.
Mit vegyünk figyelembe a dokumentum-leké
pező rendszerek kiválasztásánál
Alakfelismerés; Gépi információkeresés; Infor
mációkeresési rendszer értékelése; Teljes szö
vegű adatbázis

A dokumentum-leképező (számítógépes táro
lási) rendszerek előnyei a következőkben foglal
hatók össze:
helymegtakarítás,
többszörös hozzáférés,
gyors hozzáférés,
a dokumentumok élettartamának növelése,
adatvédelem.
A rendszertől az alábbi főbb funkciók várhatók el:
szabadszöveges és/vagy kulcsszavas
keresés,
szöveges és képi információk inputja és
visszakeresése,
színes képek rögzítése és megjelenítése,
nagyméretű dokumentumok szkennelése,
könnyű használat,
visszamenőleges konverzió,
kommunikáció más rendszerekkel,
bővítési lehetőség.
A rendszer kiválasztását megelőzően számba
kell venni, hogy mit várnak el a géptől; ehhez
néhány szempont:
tárolandó dokumentumtípusok,
a dokumentumok mennyisége,
igényelt indexelés,
munkafolyamatok az indexelés után,
a használók igényei,
kompatibilitás a meglévő hardverrel.
A forgalomban lévő berendezések teljesítménye
értékelhető a következőkkel:
szkennelési sebesség,
képfeloldás,
a képernyő feloldóképessége,
nyomtatási sebesség,
keresési sebesség,
képkeresési sebesség,
képtömörítési arány.
A forgalmazó kiválasztásánál a pénzügyi sta
bilitás mellett megvizsgálandó, hány berende
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zést installált már (ezeket akár fel is érdemes ke
resni), milyen a minőségbiztosítás rendszere.
(Hegyközi Ilona)

93/158

NESTEROV,
A.V.
ILOVAJSKIJ,
I.V.:
Detonacionnost’ kak svojstvo bibliotecnogo
fonda = Nauőn.Tech.Bibl. 1992. 6.no. 7-10.p.
Bibliogr. 7 tétel.
A detonációs hajlam mint a könyvtári állo
mány sajátossága
Állomány; Információkeresési rendszer értékelé
se; Kiadványözön

A teljességre törekvő információfelhasználói
folyamatban a könyvtári állomány köztudomású
an csak az ismeretek egy kis hányadának reprezentálására képes. Egyes dokumentumok - pon
tosabban a bennük foglaltak - új fogalmak,
eszmék keletkezését indukálják, ezáltal deto
nációs hatást fejtve ki.
Az elmúlt évtizedekben az új fogalmak kelet
kezésének folyamatát vizsgálva többen töreked
tek e jelenség információelméleti meghatározá
sára. A dolgozatban kifejtett szerzőpárosi állás
pont azt a tényt hangsúlyozza, hogy az új eszme
keletkezésében - bármennyire korábbi eszme
mutációjából jöjjön is az létre - meghatározó an
nak detonációs módja.
Bevett gyakorlat a felhasználó és a könyvtár
részéről is, hogy meghatározott forráskört, pl. a
magfolyóiratokat kizárólagos előnyben részesí
tik. Az informatika relevanciára és pertinenciára
vonatkozó vizsgálatai is azt a tényt látszanak
alátámasztani, hogy ezek értéke annál maga
sabb, minél nagyobb számú dokumentumból,
minél szűkebb keresőképpel végezzük a váloga
tást. A felesleges és ismétlődő információt tartal
mazó dokumentumok kizárásával már régóta
(1939) foglalkoznak, de hathatós gyakorlati ered
mények még nem születtek. A szerzők feltevése
szerint lényeges információveszteség nélkül eltávolíthatók azok a tudományos-műszaki doku
mentumok, amelyek felesleges információhordo
zóként csak az inflációt fokozzák. A pertinencia
- véleményük szerint - kétféleképpen is növel
hető. Egyrészt a hagyományos keresési mód
szerek elvetésével; másrészt - a felhasználót
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megelőzve - egy kidolgozott viszonyítási értéke
lés szerint végzett válogatással.
Az információállomány átalakítási rendszere
a következő összetevőkből áll: válogatandó állo
mány - szakértő - világkép. A rendszer fontos
alapelve, hogy az intuitív szintet jelentő szakértői
tevékenységet olyan módszerrel látja el, amely
objektívebb válogatást tesz lehetővé. A szakértői
munka viszonyítási hátterét az adott tudományterület tematikája és a vizsgált dokumentumhal
maz egybevetése adja. A primér információmennyi
ség áttekintését segítheti a másodlagos informá
cióforrás (pl. referátum) felhasználása. A
viszonyítási folyamatban annak az irányelvnek
kell érvényesülnie, hogy ne a szükséges doku
mentum kiválasztása, hanem a duplikációt jelen
tő dokumentum kiszűrése történjen meg.
A
hagyományos
szakozást
tematikus
klaszterképzés követi, az egyes klasztereken be
lül meghatározva a dokumentumok egymáshoz
való gondolati közelségét, ami alapján a váloga
tás elvégezhető. Az alkalmazott sorrendiség
azonban önmagában még nem elégséges. A
módszer tovább javítható a dokumentumelem
zés alapjaként felhasznált tudatosított célirá
nyultság logikai kapcsolataival.
A műszaki tudományok terén a tanulmányban
javasolt módszer több szempontból is eredmé
nyesnek mondható - különösen az ismeretek
feltártsági szintjének köszönhetően. Az új eljá
rást javasló szerzők ugyanakkor elismerik, hogy
a tudomány más területeire az eljárás egyrészt
mechanikusan nem alkalmazható, másrészt a
beépített biztosítékok hiányában nem nyújt vé
delmet a minőséget illetően.
A jól képzett szakember kulcsszerepe az in
formációközvetítés folyamatában változatlanul
érvényesül. Mindazonáltal hangsúlyosnak ítélik,
hogy a szakértőknek nem egyes szerzőket, mű
veket kell értékelniük, hanem fel kell tárniuk, és
a felhasználó számára hozzáférhetővé kell tenni
ük az adott tárgykör minden fontos ismeretanya
gát (,,memo”-ját). Végül tájékoztatnak arról, hogy
az Orosz Tudományos Akadémia Tudományos
Műszaki Könyvtárában előkészületek folynak
számítógépes programokkal segített dokumentá
ciós-tájékoztatási szakértői munkahelyek létesí
tésére.
(Bíró Júlia)

Lásd még 106, 140, 148, 172, 209
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Olvasószolgálat, referensz

93/159
Read all about it! Library of Congress announces
on-line news service = Libr.Congr.Inf.Bull. 51.vol.
1992. 19.no. 411-412.p.
A Kongresszusi Könyvtár új online tájékoz
tatási szolgáltatása (rendezvényekről, nyitva
tartásról stb.)
Adatbázis; Könyvtári kalauz; Nemzeti könyvtár;
Online információkeresés

A Kongresszusi Könyvtár egyelőre kísérleti
jelleggel elérhetővé teszi online hírszolgáltatását,
News Service néven, mely a könyvtár működé
séről, programjairól, a megürült állásokról tájé
koztat. Az új szolgáltatás előnye, hogy az LC In
formation Bulletin - a könyvtár által kibocsátott
tájékoztató - közleményeit mintegy két héttel an
nak nyomdai megjelenése előtt megismerhetik
az érdeklődők. Az új szolgáltatás lehetővé teszi
a gyorsabb tájékozódást és elősegíti, hogy a
Washingtonon túli területekre is eljussanak a hí
rek a nemzeti könyvtárról. A szolgáltatás ugyan
akkor nem biztosítja a Kongresszusi Könyvtár
bibliográfiai adatbázisainak elérését és nem te
szi lehetővé más könyvtár adatbázisainak
használatát sem. A News Service-t bárki ingye
nesen lekérdezheti, ha van személyi számítógé
pe és megfelelő modeme. A rendszer 24 órán
keresztül hívható a (202) 707-3854-es telefon
számon.
Az online hírszolgálat menüi: PRÉS - a mé
dia érdeklődésére számító eseményekről, prog
ramokról, konferenciákról, PUBL - a széles nyil
vánosságnak szánt tájékoztató a könyvtár
rendezvényeiről, LIBR - a könyvtárosok tájékoz
tatója a nemzeti könyvtár belső ügyeiről, részle
geiről, személyi változásokról, CALD - az ese
ménynaptár szerepét tölti be, ACES - a könyvtár
használatáról (kezdve a bejárat helyének mega
dásától, az egyes részlegek nyitva tartásáig, s a
könyvtár speciális szolgáltatásairól adott tájékoz
tatásig), FACT - a nemzeti könyvtárról szóló, ál
talános tájékoztatás, JOBS - a könyvtár állásle
hetőségeiről, NEWS - a News Service által kí
nált hírekről, HOWT - tájékoztatás arról, hogyan
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lehet letölteni a News Service információit, közle
ményeit az érdeklődő saját számítógépére.
A szolgáltatás hívásonként 30 percet
engedélyez a letöltésre. A gyorsabb és olcsóbb
letöltést az ún. „zip”, sűrítő funkció segíti. A zipfájlok a hirdetőtábla (BBS) esetében használha
tók ki a leggazdaságosabban (pl. a 12 ezer
bájtos HELP.DOC, a 35 ezer bájtos HELP.COM
és a 2 ezer bájtos HELP.DAT, összességében 49
ezer bájtos fájl öszszesűríthető és elmenthető
egy 31 ezer bájtos zip-fájlba). Az áttöltés után
azonban a zip-fájlokat viszsza kell alakítani az
eredeti hosszúságúakra, melyhez a PKZ formá
tumot lehet használni. Az adatátvitelhez az
ASCII kódot és X-modemet használnak. A szer
ző a továbbiakban lépésről lépésre ismerteti a
fájltranszfer parancsait.
(Kovács Katalin)

93/160
SARKODIE-MENSAH,
Kwasi:
Dealing with
intemational students in a multicultural éra =
J.Acad.Librariansh. 18.vol. 1992. 4.no. 214-216.p.
Bibliogr. 6 tétel.
Különféle nemzetiségű, kultúrájú hallgatók
„kezelése” az egyetemi könyvtárban
Kommunikáció -használókkal; Külföldi hallgató

Az Egyesült Államok felsőoktatási könyv
táraiban a külföldi hallgatókkal való foglalkozás
során nyelvi, etnikai és politikai problémák ve
tődnek fel.
A nyelvi problémák a tájékoztató munkában
és a katalógusok mellett jelentkeznek. Érdekes
példákat sorol a cikk a kínai, japán, afrikai, arab,
spanyol és francia hallgatók kiejtési szokásairól.
A könyvtárosnak sokféle eltérést, intonációt kell
ismernie ahhoz, hogy egyáltalán megértse a
külföldi kérését.
Fontos a külföldi hallgató hazájának, annak
politikai életének ismerete egy bizonyos szinten.
Főleg a harmadik világból érkező fiatalok nagyon
érzékenyek a hazájukra vagy életükre vonatkozó
kérdésekben. Büszkék arra, és védik a kívülről
jövő negatív véleménnyel szemben. Ha a könyv
táros bizonytalan a térségre vagy országra vo

315

natkozó kérdésben, leghelyesebb, ha valamilyen
kézikönyvben utánanéz.
Vannak tabu témák. Még ha jártas is a könyv
táros annak az országnak a dolgaiban, ahonnan
a külföldi hallgató érkezett, akkor is óvatosnak
kell lennie sok kérdésben. Nem kell fitogtatni is
mereteit. Nem tanácsos például „feketepiacot”
emlegetni, jóllehet maguk a hallgatók gyakran
használják azt USA dollárjaik beváltására. A
könyvtáros kerüljön minden felesleges kijelen
tést, állítást, kérdést a hallgató országával
kapcsolatban.
Politikai és vallási nézeteit a könyvtáros igen
óvatosan juttassa kifejezésre. A külföldi diákok
általában nem veszik szívesen, ha országuk po
litikai vagy vallási vezetőinek rovására megjegy
zéseket tesznek.
A szakirodalomban úgy tekintik a külföldi diá
kok egy részét, mintha nemesi származásúak
lennének. Érdekes pletykák keringenek afrikai
hercegnőkről és hercegekről. Valahol hazájuk és
az USA között bizonyára van egy terület, ahol
mind nemessé változnak! Legtöbbször azok az
igazi nemesek, akiknek a családja egyetemet
végzett. A könyvtárosnak, a referenszpultnál
nem a családfájukat kell néznie, és aszerint
tisztelni őket, hanem úgy kell bánni velük, mint
más olvasókkal, egyébként pedig olyan tapinta
tosan, mint más külföldiekkel.
Az egyetemen a könyvtárosok díjmentesen
vehetnek órákat. Ez nagyon hasznos forma le
hetne a más népek kultúrájának és nyelvének
megismeréséhez. Ha ezzel élnének a könyv
tárosok, bizonyára csökkenne a feszültség a tá
jékoztató vagy más könyvtári munkában. Meg
tanulnák, milyen fáradságos más nyelvet beszél
ni, megismerni a zsargonját. Türelmesebbek,
kevésbé frusztráltak lennének az olvasókkal
szemben.
(Tóth Bálintné)

93/161

MORENO TORRES, Rosario: El bibliotecario de
referencia: technicas y entomo espacial =
Rev.Esp.Doc.Cient. 14.vol. 1991. 3.no. 287-300.p.
Bibliogr. 9 tétel.

Rés. angol nyelven.
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A referensz-könyvtáros munkája és környezete
Referensz

A spanyol könyvtárak referensztevékenységének meglehetősen szegényes irodalma van. A
kérdés két fő csomópontja: a használó-könyv
táros viszony és a tájékoztatási pont elhelyezé
se, megtervezése. A tájékoztató tevékenység
irodalmának áttekintése azt mutatja, hogy nagy
szükség lenne a referenszkérdések elemzésére
és értékelésére. A tervezés legfontosabb kérdé
sei: könyvtárosi szakképzettséget igényel-e a tá
jékoztató személyzet; milyen bibliográfiák, se
gédkönyvek és egyéb információforrások állja
nak a tájékoztató rendelkezésére.
(Autoref. alapján)

Kölcsönzés

93/162

CHOWDHURY, S. - CHOWDHURY, G.G.:
Development of library management system
using Micro-CDS/ISIS = Ann.Libr.Sci.Doc.
39.vol. 1992. 3.no. 113-122.p. Bibliogr. 36 tétel.
A könyvtári ügyvitel gépesítése a MicroCDS/ISIS programmal
Helyi gépi hálózat; Kölcsönzés -számítógéppel

A könyvtári automatizálás mind információke
resési, mind gazdálkodási műveletekre kiterjed.
Az Unesco CDS/ISIS szoftverjének számos von
zó tulajdonsága van, amelyek könyvtári automa
tizálásra alkalmassá teszik. A CDS/ISIS (2.33
változat) felhasználásával megszületett egy
kölcsönzés-nyilvántartó rendszer prototípusa. A
cikk ismerteti három program jellemzőit, amelyek
CDS/ISIS Pascal nyelven íródtak kölcsönzés
nyilvántartáshoz. A könyvekre és a használókra
vonatkozó rekordokat tartalmazó mintaadatbázi
sok tervezését és megvalósítását a cikk részle
tesen ismerteti. A kölcsönzés-nyilvántartó rend
szer prototípusa kielégítő teljesítményt nyújt a
helyi hálózatban, 3005 könyvrekordot és 207
használói rekordot tartalmazó mintaadatbázissal.
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A cikk beszámol egy, a CDS/ISIS Pascal-t online
helpként felhasználó rendszerről, amely az alap
vető tudnivalókat tartalmazza a szerző, cím,
kölcsönző és tárgy szerinti kereséssel kapcsolat
ban. A CDS/ISIS 3.0 változatának speciális háló
zati jellemzőit figyelembe véve a cikk arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a prototípus-rendszer kie
légítően fog működni a helyi hálózaton.
(Autoref.)

Dokumentációs eljárások és termékeik

93/164
RUDA, Sonja: Abstracting. Eine Auswahlbibliographie
= Nachr.Dok. 43.Jg. 1992.5.no. 283-292.p.
Rés. angol nyelven.
Referálás. Válogató bibliográfia

93/163
ISKANDERANI, A.l. - ANWAR, M.A.: Automated
bilingual arculation system using PC local area
networks = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 2.no.
141-156.p. Bibliogr. 9 tétel.

Kétnyelvű gépi kölcsönzési rendszer, szemé
lyi számítógépes helyi hálózatban
Egyetemi könyvtár; Helyi gépi hálózat; Kölcsön
zés -számítógéppel; Nem latin betű; Szoftver

A DOBIS/LIBIS számítógépes könyvtári rend
szernek van egy rendkívül összetett modulja a
kölcsönzések gépi nyilvántartására vonalkódos
leolvasó használatával. A kölcsönzéssel foglal
kozó LIBIS modul használatához a könyvtárnak
helyi adatbázisában kell rendelkeznie a kölcsö
nözhető dokumentumokkal és, ha lehetséges,
ezt össze kell kapcsolni a diákok és a személy
zet egyetemi nyilvántartásával. A DOBIS/LIBIS-t
használó közel-keleti könyvtáraknak a LIBIS-t
arab írással kell alkalmazniuk. Erre még nem
volt mód a King Abdulaziz Egyetemen, és nehéz
megjósolni, hogy mikor lesz. Emiatt kifejlesztet
tek egy helyi, gépi kétnyelvű kölcsönzési rend
szert, a helyi hálózatok személyi számítógépei
nek felhasználásával. A rendszer menürendsze
rű, megbízható, mindkét nyelvű (arab és angol)
szolgáltatásai egyszerűen használhatók. A rend
szerben vannak vonalkód-előállító és megbízha
tó tartalékolási (backup) lehetőségek is. A rend
szer fontos vonása az adatbázis kifejlesztése,
könnyű használata, megbízhatósága, sokféle
statisztika előállításának lehetősége, és az, hogy
összekapcsolható a DOBIS/LIBIS rendszerrel.
(Autoref.)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Referátum; Válogató bibliográfia [forma]

A bibliográfia anyagát kilenc témakörbe sorol
ták:
1. a referátumok és a referálás általános irodal
ma, kutatási helyzetkép,
2. a referálás történeti fejlődése,
3. különböző intézmények referálási irányelvei,
4. lexikális, szintaktikai és szemantikai szöveg
tömörítési eljárások,
5. a referátumok szövegének szerkezete,
6. a referátumírás,
7. „gépi” és géppel segített referálási eljárások,
8. a „gépi” és géppel segített referálás és refe
rátumok összevetése az eredeti szöveggel,
a referátumok értékelése általában,
9. bibliográfiák.
(Autoref.)

93/165
ONGERING, Mathilde - WESSELING, Michel:
Producing a bibliographic database through
scanning and OCR: the Online Contents Project
in the Royal Library of the Netherlands =
Program. 26.vol. 1992. 4.no. 393-399.p.
Bibliográfiai adatbázis létrehozása szkenneléssel és optikai jelolvasással. A holland Ki
rályi Könyvtár online tartalomjegyzék-prog
ramja
Adatbázis; Alakfelismerés; Cikk; Gyorstájékoztatás

A holland nemzeti könyvtár a tilburgi Brabant
Katolikus Egyetemmel és a PICA-val (a holland
könyvtárgépesítési központtal) együttműködve
adatbázist hoz létre kurrens folyóiratok tartalom
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jegyzékei alapján. Az információt az eredeti fo
lyóiratszám tartalomjegyzékéből szkenneléssel
olvassák le és egy optikai jelolvasó (OCR) prog
rammal ASCII fájllá konvertálják. Ezt a fájlt ma
nuálisan javítják és jelzőmezőkkel látják el. Ezt
követően inputfájlt hoznak létre a konverzió cél
jára, amelyben minden zajt kiszűrnek és létre
hozzák a strukturált rekordot. Ez a rekord lesz az
adatbázis inputja, amely a könyvtárhasználók
előtt az online katalógus részeként megjelenik. A
program keretében a következő kutatások foly
nak még: egy országosan használható meg
osztott adatbázis létrehozása, a szkennelési és
optikai jelolvasási technikáknak a kézi inputtal
való összehasonlítása. Ha a program eredmé
nye kielégítő, az Online Contents adatbázis
rendszeresen hozzáférhető lesz a holland nem
zeti könyvtárban. Vannak tervek egy országos
adatbázis létrehozására is, országos inputtal.
(Autoref.)

93/166
LIBMANN, Francois: Full text daily newspapers:
increasing international availability = Online Rév.
16.vol. 1992. 5.no. 287-295.p.
Teljes szövegű újságok: növekvő nemzetközi
hozzáférhetőség
Hírlap; Infonvációpiac; Teljes szövegű adatbázis

Egyre több napilap teljes szövege hozzáfér
hető online. A bővülő kínálat - amelyet a világon
legtöbb ember által beszélt vagy legalább olva
sott angol nyelvű sajtó vezet - számos tényező
vel kapcsolatos. Elsősorban természetesen a
feldolgozó kapacitás fejlődése (amely lehetővé
teszi, hogy nagy adatmennyiséget tárolhassanak
és megnöveljék a feldolgozás sebességét), má
sodsorban az új technológiák bevezetése a hír
lap-előállításban (fényszedés stb.) segítette en
nek az adatbázis-típusnak a kialakulását.
A teljes szövegű napilapok online hozzáférhe
tőségének bemutatásakor a szerző először meg
határozza a nemzetközi piac jellemzőit, majd az
olvasó/hírlap kapcsolat különböző összetevőit,
végül közread egy országonkénti vizsgálatot, a
világszerte hozzáférhető címekről, elemezve az
adatbázis-szolgáltatók közötti eltéréseket.
(Autoref.)
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93/167
MYERS, Charles J. - LESSMANN, Jeremy J. MUSSELMAN, Rónáid L.: A Chemical literature
management system using ENDNOTE =
Sci.Technol.Libr. 12.vol. 1991.2.no. 17-27.p.
Kémiai szakirodalom kezelése az EndNote
szoftver segítségével
Adatbázis -kémiai; Egyéni dokumentáció; Letöl
tés; Oktatás információellátása

Az egyéni adatbázis jelentős segítség lehet a
hivatkozások rendezésében a kutatás megterve
zése, értelmezése és a jelentés elkészítése so
rán. Különösen akkor hasznos, ha lehetőség van
átfogó adatbázisokból jegyzékek előállítására,
és a kiválasztott hivatkozások automatikusan a
kéziratokba illeszthetők. A cikk egy laboratórium
ban működő integrált adatbázis-rendszerről szá
mol be. A rendszert kémiai adatbázishoz
fejlesztették ki és a szóba kerülő források is spe
ciálisan kémiaiak, de a rendszer alkalmazható
bármely tudományág esetében. A rendszer Macintosh-alapú, de a szoftver IBM-kompatibilis
személyi számítógépeken is alkalmazható. A
rendszer jelenlegi magja az EndNote Plus adat
bázis-kezelő és bibliográfia-előállító program, az
input a Current Contentsből és a Chemical
Abstractsből származik.
(Autoref.)

93/168
CHAMBERT,
Ingrid:
Eastern
European
information on DIALÓG = Online Rév. 16.vol.
1992. 5.no. 313-322.p.
Kelet-európai információk a DIALOG-on
Adatbázis; Adatbázis-szolgáltató vállalat

A DIALÓG svéd irodájának vezetője útmuta
tást és tippeket ad ahhoz, miként lehet a kelet
európai országokra vonatkozó gazdasági infor
mációkat visszakeresni a rendelkezésre álló
adatbázisokból. Módszereként azt választotta,
hogy öt témában végzett alapos visszakeresést
(közös
vállalkozások
Csehszlovákiában,
Csehszlovákiára vonatkozó politikai háttérinfor

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

mációk, svéd gazdasági érdekek a balti államok
ban, a Balti Tanács, valutaátváltás). Minden átfo
gó keresés a DIALOG-ban a Dialindex-szel
kezdődik.
Az országok általános helyzetéről, a nemzetgazdaságok problémáiról, a várható kockázatról
a következő adatbázisokban érdemes keresni:
Business International (627-es fiié), Country Report, Country Profile, ABI Inform (15), Predicasts
PROMT (16), PTS Newsletter Database (636),
Investext (545), ICC International Business Re
search (563), PR Newswire (613), TEXTLINE
(772-773).
A kelet-európai vállalatokra és iparra vonat
kozó információkat nem külön adatbázisok tartal
mazzák. Célszerű a TEXTLINE-nal és - kiegé
s z ítő ig - a PROMT-tal indulni. Megemlítendő
még a Trade and Industry Index/ASAP
(148/648), az IDD M and A Transactions (550), a
Delphes European Business (481), a Business
Dateline (635) és a PR Newswire (613).
A kelet-európai ügyek, általános és politikai
hírek iránt a következő adatbázisokban érdemes
keresni: TEXTLINE (772, 773), REUTERS (611),
UPI News (260, 261), AP News (258) és az AFP
(613), azaz a nagy hírügynökségek anyagaiban.
Igénybe lehet azonban venni a PR Newswire
(613), a Magaziné Index/ASAP (47/647), az
Aerospace and Defence Markets and Techno
logy (A/DM and T) (80) és a Current Digest of
the Soviet Press (645) adatbázist is.
A szerző röviden jellemzi az egyes adatbázi
sok által feldolgozott periodikus kiadványokat és
más forrásokat, s függelékként közöl néhány
példát azokból az osztályozási kódokból, ame
lyek hasznosaknak bizonyultak az egyes adatbá
zisokban való keresés során.
(Papp István)

Lásd még 142, 155, 206

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

93/169
PAGE, Chris: „I can read bút I can’t tűm the
pages” = EI.Libr. 10,vol. 1992. 6.no. 333-337.p.
Bibliogr.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Elektronikus könyvtár testi fogyatékos diá
kok számára.
Egyetemi hallgató; Gépi információkeresési
rendszer; Hiperszöveg; Tankönyv; Testi fogyaté
kos olvasó

A coventryi Hereward College 120 bentlakó
hellyel rendelkezik testi fogyatékos hallgatók
számára és ilyen bejáró diákokat is fogad. Az in
tézményben kapott helyet az országos ACCESS
központ, amely tanulási és oktatási módszertani
tanácsadást végez.
1986-tól folynak a főiskolán egy elektronikus
könyvtár létrehozásának munkálatai. 1987-1989
között a mozgássérültek által használt lapozógé
pek kiváltására folytattak kísérleteket. 1990 októ
bere óta használják a Nuffield Interactive Book
System (NIBS) rendszert, amelynek segítségé
vel egyes oktatási anyagokat elektronikus formá
ba konvertáltak. Ehhez támogatást nyújtott az
edinburghi Office Workstations Limited (OWL)
cég, amely egy munkatársának egyévi munkáját
szponzorálta.
A NIBS rendszer egyaránt használható billen
tyűzettel, miniatűr billentyűzettel, egérrel, emulációs szoftverrel. A prototípushoz egy szociológiai
és egy biológiai tankönyv teljes szövegét
használták fel, valamint a Grolier-enciklopédiát.
A kísérlet során a prototípust összesen 30
diák használta. A képernyőn az egyik ablakban a
könyvek szövegében és képeiben böngészésre,
ill. a másik ablakban jegyzetelésre volt módjuk.
Tanórákon vagy szabadidejükben negyedórás
előképzésben részesültek. A rendszer legna
gyobb előnyét abban látták, hogy mások segít
sége nélkül tanulmányozhatták a tananyagot.
A következő használati lehetőségek álltak
rendelkezésükre: böngészés, a dokumentum
szerkezetének megjelenítése, hiperszöveg (ke
resztutalások, magyarázatok stb.), keresés, ki
nagyítás, kiemelés, átszerkesztés, annotálás.
A rendszer ma már több szakon is a hallga
tók rendelkezésére áll, igen népszerű. Az oktatá
si anyagon kívül a szabadidőre és a hátrányos
helyzetről is tartalmaz olvasnivalót. Tervezik,
hogy más angliai és európai intézményekben, ill.
nem testi fogyatékos hallgatók számára is hoz
záférhetővé teszik.
(Hegyközi Ilona)
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93/170
VITZANSKY, Winnie: Libraries fór the blind in the
Nordic countries = Scand.Public Libr.Q. 24.vol.
1991. 1.no. 12-17.p.
Vakok könyvtárai a skandináv országokban
Együttműködés -belföldi; Együttműködés -nem
zetközi; Vak könyvtárhasználó

Grönland és a Faeroer szigetek kivételével,
amelynek ellátását Dánia végzi, az összes skan
dináv országban működik a vakok országos
könyvtára. Grönlandon már elkezdték a saját
hangoskönyv-készítést. Izlandon az 1983 óta
működő könyvtár nem kölcsönöz Braille-könyveket, csak egyedi kérésre állítják ezeket elő. A
svéd vakok könyvtára az egyetlen skandináv
könyvtár, amely a különböző „bevándorló” nyel
veken (finn, észt, török, magyar) is készít han
goskönyveket.
Az eltérő gazdasági helyzet és kisebb szerve
zeti különbségek ellenére a vakok könyvtárai sok
hasonlóságot mutatnak ezekben az országok
ban, melyek közül a legjellegzetesebbek: a
nyelv, a finanszírozás és törvényi szabályozás,
valamint a technológia. Mindegyik skandináv
ország alacsony népességű, így a nyelvet vi
szonylag kevés ember beszéli. Ez nagy kihívást
jelent az országok kulturális életében, de főként
a könyvtárak számára. Az alapvető országos in
formációs és szakirodalmi ellátás nem oldható
meg a különböző (pl. grönlandi, faeroer, lapp)
nyelvű dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése
útján.
A vakok könyvtári ellátása, ahogyan a látóké
is, állami feladat. Ez a döntés a vakok és gyengénlátók számára egyenlő jogokat biztosít, és
egyben alapelve az egyéb könyvtári hálózatokkal
való együttműködésnek. Az együttműködés és
integráció fontos feltétele a hangzó és Brailleanyagok előállításának törvényben előírt kötele
zettsége. Ilyen jogszabály minden skandináv
országban létezik.
A technológia szempontjából Finnország az
egyetlen kivétel, mert szabványos C-90-es ka
zettát használ a hangos könyvek és egyéb audio
anyagok előállítására. Az azonos technológia
azért fontos, mert így ezek az országok élhetnek
a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével. Még
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fontosabb a közművelődési könyvtári hálózattal
való együttműködés lehetővé válása, mivel a C90-es kazettát bármilyen magnetofonon le lehet
játszani. (Sok ország nem szabványos, négysá
vos vagy Clarké & Smith kazettákat használ, ami
speciális lejátszó berendezést igényel. Ennek az
az előnye, hogy megvédi az anyagot attól, hogy
a vakokon és gyengénlátókon kívül más is
használja, így a szerzői jogi problémák áthidal
hatók.)
A vakok könyvtári ellátásában a közműve
lődési könyvtárakkal való szorosabb együtt
működés és a decentralizálás lesz a közös ten
dencia a jövőben ezekben az országokban. Nor
végia és Svédország két szélsőséget jelent a
decentralizálási folyamatban. Norvégiában eddig
még nincs együttműködés, csak a decentralizá
lás iránti határozott kívánság nyilvánult meg a
közművelődési könyvtárak és a vakok országos
könyvtára részéről. Svédországban a decentrali
zálás annyira fejlett, hogy hangoskönyvek
kölcsönzése elsősorban a nagy gyűjteménnyel
rendelkező közkönyvtárakból történik.
A hatékony együttműködés előfeltétele a jól
működő katalógusrendszer. Svédországban és
Dániában már szoros kapcsolatok épültek ki a
vakok országos könyvtárai és a közművelődési
könyvtárak között, az előbbiek állománya mind
két ország bibliográfiai adatbázisában szerepel.
A skandináv országokban a vakok könyv
tárait eredetileg kizárólag a vakok, gyengénlátók
és szellemi fogyatékosok ellátására hozták létre.
A 80-as évektől kezdődően a helyzet liberalizáló
dott és ma már a dyslexiában vagy egyéb olva
sási zavarban szenvedők is kölcsönözhetnek
hangos könyvet.
A skandináv országok közötti szorosabb
együttműködés 1981-ben kezdődött, amikor a
vakok könyvtárainak közös konferenciáját meg
rendezték. 1983-ban javaslat született egy bi
zottság létesítésére, mely a skandináv országok
könyvtári irányító szerveinek, a vakok könyv
tárainak és szervezeteinek képviselőiből állna. A
javaslatot elfogadták, azóta a bizottság már
többször ülésezett, aminek eredményeként szá
mos kutatási jelentés és egyéb közös kiadvány
készült. Ezek közül az egyik legjelentősebb a
skandináv országok hangzó és Braille-dokumentumainak katalógusaiból összeállított teljes jegy
zék.
(Feimer Ágnes)
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