Külföldi folyóirat-figyelő

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Általános kérdések
Lásd 168

Hálózatok

93/171
OCLC’s linking strategy: Internet and NREN =
EI.Libr. lO.vol. 1992. 6.no. 371-373.p.
Az OCLC stratégiája a hálózatok összekötésére
Fejlesztési terv; Gépi könyvtári hálózat; Számító
gép-hálózat

Az OCLC-nek az Internet-hez, ill. az NRENhez való csatlakozása során azonban tekintetbe
kell venni olyan tényezőket, mint pl. azt, hogy az
OCLC hálózatának irányítása és szolgáltatásai
messzemenően igazodnak a könyvtári érdekek
hez, míg a másik két hálózatban a tudományos
és oktatási igények dominálnak. Ugyancsak más
elveken alapul a hálózat használatáért fizetendő
összegek elszámolása. Bizonytalanságot okoz,
hogy az NREN egyelőre a tervezés stádiumában
van, s kérdéses, miképpen alakul a helyzet, ami
kor működésbe lép (pl. a könyvtárak tömeges
csatlakozása esetén vajon tartható-e a kiadások
teljes mértékű fedezése állami forrásokból).
Mindezek tudatában az OCLC mégis azon
van, hogy kapcsolatot teremtsen az Internet-tel
és az NREN-nel, s minden segítséget megadjon
tagkönyvtárainak e folyamat során. Részt vesz
mindazon szervezetek és bizottságok munkájá
ban, amelyek közreműködnek az Internet és az
NREN tervezésében és kifejlesztésében, s hatá
rozottan fogja képviselni a könyvtári érdekeket e
gigantikus hálózat kiépítésében, biztosítva a há
lózatok helyi, regionális, országos és nemzetközi
összekapcsolhatóságát. A közeljövő feladatának
tekinti az OCLC, hogy kiszélesítse az Internet
hez és az NREN-hez való hozzáférést, s megte
remtse saját hálózata és közöttük a kapcsolatot.
(Papp István)
Lásd még 203, 205

Az OCLC stratégiai terve a teljes integráló
dást irányozza elő 1995 és 2000 között a kibon
takozó globális digitális hálózatok rendszerébe.
Az USA-ban jelenleg az Internet köti össze az
országos hálózatokat, következő fázisa pedig az
NREN (National Research and Education Net
Work) lesz. Az OCLC használói érdekében át
akar térni a saját hálózatról az Internet, ill. az
NREN használatára.
A telekommunikációs környezet nagy lehető
ségekkel kecsegteti a könyvtárakat. Bíztató,
hogy a kormányzat jogalkotással és anyagiakkal
segíti az ország egységes hálózati rendszerének
a kialakítását. Számítani lehet arra, hogy a jövő
ben csökkennek a távközlési költségek, s a
könyvtárak állományukra és szolgáltatásaikra
fordíthatják az így felszabaduló forrásokat. A
könyvtárak annak érdekében lobbiznak, hogy az
NREN fejlesztői a tervezés során legyenek tekin
tettel a könyvtárakra és szolgáltatásaikra is.
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Vezetési tájékoztatás

93/172
FERGUSON, Stuart - WHITELAW, Michael:
Computerised management information systems
in libraries = Austr.Libr.J. 41.vol. 1992. 3.no.
184-198.p. Bibliogr.
Számítógépes vezetési tájékoztatási rend
szerek a könyvtárakban
Gépi információkeresési rendszer; Vezetés; Ve
zetők tájékoztatása

A számítógépes vezetési tájékoztatási rend
szerek nem terjedtek el széles körben a könyv
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tárakban, nem is kapnak nagy prioritást a rend
szerek könyvtárosok által készített specifikációi
ban, annak ellenére, hogy a szakterület szakiro
dalma hosszú idő óta tárgyalja e rendszereket, il
letve a kereskedelem és az ipar területén igen
elterjedtek. Ez a szemlecikk példákat ismertet a
kereskedelemben kapható könyvtári vezetési tá
jékoztatási rendszerekre és felteszi a kérdést,
hogy ezek mennyiben képesek kielégíteni a ve
zetés igényeit. Áttekinti a döntéshozatalt segítő
rendszerek alkalmazását a könyvtárakban; meg
vizsgálja, hogy a vezetési és a döntéshozatali
rendszerek miért nincsenek teljesen kihasznál
va; és felveti, hogy a könyvtárosoknak kezde
ményezőbb szerepet kéne játszaniuk a megfele
lő rendszerek kialakításában.
(Autoref.)

Orvostudományi tájékoztatás

93/173
GONZÁLEZ GUITIAN, Carlos - VÁZQUEZ
CASTRO, Paz: Encuesta sobre la utilización dél
CD-ROM en las bibliotecas de ciencias de la
salud de Espafia = Rev.Esp.Doc.Cient. 14.vol.
1991.3.no. 314-325.p. Bibliogr. 8 tétel.
Rés. angol nyelven.

ALS, EMBASE, az SCI, az ULRICH és a YEAR
BOOK. A forgalmazók között első helyen áll
59%-kal az EBSCO, második 11%-kal a Silver
Plate. A legtöbb könyvtár (68%) a Hitachi-Amdeck CD-ROM leolvasót használja, 10%-os a
Philips aránya. A többi típusé (Sony, Olivetti,
Toshiba, HP, Chinon) nem éri el az 5%-ot. 45 in
tézmény közül 17 csak saját szakemberének, 24
az olvasónak is lehetővé teszi a keresést.
Egy keresés átlagos ideje 30 perc körüli,
35%-ban ennél rövidebb. A könyvtárak és infor
mációs központok 84%-ában a CD-ROM adat
bázisok használata ingyenes.
Az „úgy gondolom, hogy a CD-ROM...”
kezdetű mondat leggyakrabban választott folyta
tása az „új olvasókat vonz”, illetve a .javítja a
könyvtár imázsát” volt. A CD-ROM-mal kapcso
latos fő problémaként az eredeti dokumentumok
hoz való hozzáférés, a tézauruszhasználat és a
keresési stratégia problémái kerültek első helyre.
A CD-ROM leginkább az Index Medicus és az
Excerpta Medica, továbbá a Citation Index és a
Current Contents nyomtatott változatairól való le
mondásra ösztönözte a könyvtárakat.
(Mohor Jenő)

Kutatás és termelés információellátása
Lásd 192

CD-ROM adatbázisok használata és elterjedt
sége a spanyol egészségügyi könyvtárakban
Adatbázis -orvostudományi; CD-ROM

140 spanyolországi orvostudományi-egész
ségügyi szakkönyvtár (közülük 70 kórházi és 26
egyetemi) címére kiküldött kérdőívek 42%-a ke
rült vissza, kiértékelésre. Ennek alapján az 59
szakkönyvtár, illetve információs központ közül
30 mindössze egy (ebből 29 a MEDLINE-t), 16
pedig több adatbázist használ rendszeresen. A
válaszadók 78%-a rendelkezik CD-ROM adatbá
zisokkal, öten tervezik, mindössze 8 szakkönyv
tár (14%) nem használja ezeket.
A 46 CD-ROM adatbázist használó könyvtár
közül 44-ben (96%) van meg a MEDLINE, továb
bi 8-ban a CSIC, 5-ben az ONCODISC, 4-ben a
LILACS (17, 11 ill. 9%). Előfordul még a SERi-

322

Közérdekű tájékoztatás

93/174
LARSEN, Henrik: Tourist information in a library
= Scand.Public Libr.Q. 24.vol. 1991. 1.no.
18-21 .p.
Idegenforgalmi tájékoztatás egy dán üdülőte
lepülés könyvtárában
Közérdekű tájékoztatás; Városi könyvtár

1989 júniusában szokatlan esemény színhe
lye volt Hornbaek város könyvtára: itt nyílt meg a
város utazási információs irodája.
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A várost, amelynek fő vonzereje a tengerpart,
évente mintegy 40 ezer turista keresi fel. A 60-as
évektől kezdődően az utazóknak nyújtott szol
gáltatások fokozatosan csökkentek, végül a
hornbaeki idegenforgalmi hivatal is bezárt, és a
szomszédos Elsinore város hivatala foglalkozott
e terület turizmusával. Az elmúlt 15 évben, ami
kor Hornbaekben nem volt szervezett idegenfor
galmi tájékoztatás, az egész város egy nagy uta
zási irodává vált. Az ötlet, hogy a könyvtár vállal
ja magára e feladatot, onnan eredt, hogy a
várost felkereső turisták sokszor igénybe vették
a könyvtár különböző szolgáltatásait.
A kétféle szolgáltató intézmény - a klasszikus
utazási iroda és a modern közművelődési könyv
t á r - között sok hasonlóság fedezhető fel. Ideális
esetben az utazási iroda kaput jelent egy adott
város vagy terület kulturális életéhez. A modem
közművelődési könyvtár működésének alapját is
a kulturális tevékenységek és lehetőségek
gazdag tárháza, információs szolgáltatások,
helyismereti anyag, a PR munka iránti készség
és koordináció képezi.
Az idegenforgalmi tájékoztatás megszervezé
sére kétéves kísérleti projektet hoztak létre, amit
anyagilag a város kulturális bizottsága támoga
tott. Az első év költségvetése 125 ezer dán koro
na volt, amiből számítógép-terminálokat, telefo
nokat, telefaxot és egyéb berendezéseket vásá
roltak. A terminálokra egyrészt a hagyományos
szakirodalmi keresés, másrészt a Dán Idegenforgalmi Tanács adatbázisában, a Dandatá-ban
való információkeresés miatt volt szükség.
Az utazási irodában kezdetben könyvtári sze
mélyzet dolgozott, a második évben a tevékeny
ség bővülésével és további támogatás elnyeré
sével lehetővé vált a személyzet létszámának
növelése. 1990-ben a projekt 130 ezer koronás
állami támogatást kapott a Közművelődési
Könyvtárak Állami Alapjából. Ezt bizonyos felté
telekhez kötötték, pl. a projekt csak azokra a
szolgáltatásokra korlátozódhat, melyeket sikerrel
végezhet egy könyvtár. A próbaévet három sza
kaszra osztották. A tavaszi időszakban adatgyűj
tés folyt a rendelkezésre álló lehetőségekről,
majd az anyagot különböző formában rendezték
(Dandata-input, számítógépes jegyzék a terve
zett tevékenységről, brosúrák, hírlevelek kiadása
stb.). A csúcsidőszakban a napi szolgáltatáso
kon kívül az információs rendszer gondozásával
is foglalkoztak. Júniustól augusztusig vasárnap
is nyitva tartott az iroda. Az utószezonban érté
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kelték a projektet és beszámoló jelentést készí
tettek az addigi munkáról.
A turisták információs igényei az „itt és most"
kategóriába tartoznak. Gyors és pontos válaszo
kat várnak a szálláslehetőségekkel, éttermekkel,
látnivalókkal és kirándulásokkal kapcsolatos kér
déseikre. Úgy gondolják, az irodában megoldást
találhatnak az összes gyakorlati problémájukra.
A turistákon kívül a szolgáltatást különböző cé
gek és szervezetek is igénybe vették, melyek
Hornbaekkel kapcsolatos terveikhez kértek infor
mációt (pl. filmforgatás, divatfotózás stb.).
Meg kell említeni azt is, hogy a könyvtári do
kumentumok kölcsönzése a nyári turistaszezon
alatt hihetetlen mértékben megnőtt, ami ellenté
tes a többi dán közművelődési könyvtárban ta
pasztalt tendenciával.
Időközben a hornbaeki idegenforgalmi hivatal
is felébredt 15 éves álmából. Tevékenységét ter
mészetesen a könyvtár utazási irodájával össze
hangolva végzi.
A könyvtár utazási szolgáltatásainak növekvő
népszerűsége kétségtelenül a helyi médiák jóin
dulatának köszönhető. Az országos médiákban
való említés szintén igen hasznos volt és sok
embert vonzott a városba. Összességében el
mondható, hogy az új szolgáltatás a könyvtárat
az érdeklődés középpontjába helyezte és szá
mos támogatót szerzett számára.
(Feimer Ágnes)

93/175
SCHRÖDER,
Sabine STEIN,
Stefan:
Jugendinformation in Öffentlichen Bibliotheken =
Bibi.Info. 2.Jg. 1992. 11.no. 721-724.p.

Ifjúsági tájékoztatás a közművelődési könyv
tárakban. Kezdeményezés Kelet-Berlinben és
az új szövetségi tartományokban
Ifjúsági olvasó; Közérdekű tájékoztatás; Közmű
velődési könyvtár

Az Ifjúsági és Szociális Munkák Egyesülete
(FJS) 1989-ben azt kezdeményezte, hogy az If
júsági Tájékoztató Szolgálat létrehozandó új állo
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máshelyeit a volt NDK területén lehetőség sze
rint telepítsék a közkönyvtárakba. Megítélésük
szerint a könyvtárak által nyújtott decentralizált
és organikus infrastruktúra módot ad ezen in
tézmények gyors és viszonylag olcsó munkába
állítására. A megszervezést 1991-ben egy berlini
székhelyű projektcsoportra bízták. A csoport
munkája nyomán 1992 végéig 8 közkönyvtár
adott helyet az Ifjúsági Tájékoztató Szolgálatnak:
négy az egykori Kelet-Berlinben, egy-egy Ro
stockban, Neubrandenburgban, Potsdamban és
Frankfurt am Oder-ben.
Az Ifjúsági Szolgálat munkája részben tájé
koztató, részben tanácsadó jellegű. A tájékoz
tatáshoz szükséges referenszállomány a könyv
tárral együttműködve jól kiépíthető. (A tájékoz
tató eszköztár megteremtéséhez tartozik a helyi
médiákkal való szoros kapcsolat és a helyi érde
kű információk rendszeres feldolgozása is.) A ta
nácsadó munka feltétele a fiatalokkal való part
neri kapcsolat megteremtése. Mivel az Ifjúsági
Szolgálat állomáshelyei csak egy-egy munka
társsal dolgoznak, munkájukban támaszkodniuk
kell a háttérintézmények szolgáltatásaira, külö
nösen azokra, melyeket a szociális és az ifjúsági
munka más intézményei nyújtanak. Munkájuk
középpontjában a kommunális ifjúsági munka
megteremtésének kell állnia. Ebbe magát az ifjú
ságot is be kell vonniuk: a fiatalok maguk is se
gíthetnek tanácsaikkal más fiataloknak.
Az Ifjúsági Szolgálat és a befogadó könyvtár
viszonyát, a jogokat és a felelősség kérdését in
duláskor pontosan rögzíteni kell. Az Ifjúsági
Szolgálat a könyvtár önálló része. Munkájához
egyrészt zárt térre van szüksége (az egyéni és
csoportos beszélgetésekhez), másrészt nyitott
térre a kapcsolatfelvételhez. A nyitott tér - mint
egy átmenet az utca és a tanácsadói asztal kö
zött - egyúttal az ifjúság könyvtári találkozási
pontja is lehet.
(Katsányi Sándor)

93/176

BITTNER, Ewald: Bildschirmtext im Angebot
einer Öffentlichen Bibliothek: das Beispiel
Bielefeld. Ein Laborbericht = Bibliotheksdienst.
26.Jg. 1992. 7.no. 993-1009.p. Bibliogr.
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Videotex egy közművelődési könyvtár kínála
tában: a bielefeldi példa. Beszámoló egy mo
dellkísérletről
Kísérlet; Közérdekű tájékoztatás; Városi könyv
tár; Videotex

A kelet-vesztfáliai Lippe régióhoz tartozó Bie
lefeldi Városi Könyvtár is csatlakozott az 1991ben elkezdődött „Új technológiák a közműve
lődési könyvtáraknak” elnevezésű programhoz.
A program egyik célja, hogy a könyvtári rutin
munkák alól mentesítse a személyzetet, hogy
így több időt szentelhessenek az információnyúj
tási feladatok ellátására. Ugyanakkor a társada
lomban kialakult könyvtárképet is javítani szeret
nék.
Bielefeldben a videotex (németül Bildschirm
text, Btx) és a CD-ROM alkalmazását támogat
ták a program keretében. A videotexhez történő
csatlakozás IBM 30286 számítógépen, modem
és Btx-dekóder program segítségével történik. A
gép grafikus kártyával, piros-zöld-kék színek
megjelenítésére alkalmas monitorral (ezekből a
színekből keverhetők ki a videotex grafikák) és
egy nyomtatóval egészül ki.
Az 1991 júliusában a könyvtárban kísérlet
ként bevezetett szolgáltatás mára a régi haszná
lói csoport által elfogadott és újakat vonzó for
mává vált. A szerző azokból az információfajták
ból
szemelget,
amelyeket
a
használók
leggyakrabban kérdeznek le. Gyakorlati megfon
tolásból mindjárt a Btx oldalszámot is szerepelte
ti. (Mi is közöljük az oldalkódokat azoknak a ked
véért, akik a magyar videotex terminálokról is
hívható német Btx rendszerben esetleg keresni
szeretnének - a ref.)
*202 00# A fogyasztói érdekeket képviselő
munkacsoport a közvetlenül megrendelhető bro
súrák átfogó kínálatát nyújtja. Megtalálhatók a
különféle árucikkek tesztjei és a részletvásárlási
tudnivalók.
*345 005 5# A Capital című német gazdasági
magazin segítségével a pénz világába lehet be
tekinteni.
*450
65# Az
alkalmazottak társada
lombiztosítási tudnivalói: a nyugdíjellátással, be
tegségbiztosítással, gyógyászati kezelésekkel
stb. kapcsolatos ismeretek.
* 323 23# Európai Közösség. Az Európai Kö
zös Piaccal kapcsolatos valamennyi tudnivaló
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megtalálható itt. Egyébként az EK ECHO nevű
adatbázisforgalmazó központjához is hozzá le
het férni videotexen keresztül. A „Dianeguide”
tájékoztatást nyújt az európai adatbankokról.
*443 00# A Szövetségi Környezetvédelmi Mi
nisztérium oldala, melynek segítségével a beru
házások környezetvédelmi szempontjairól lehet
információhoz jutni az ország egész területére
vonatkozóan. Térítésmentes elektronikus postai
szolgáltatást is nyújt ez a program.
*200 000 185 0# A Deutsche Bundespost
Postbank üzemeltetésében adatgazdag utazási
magazinban lehet keresni. 25 országra vonatko
zóan a beutazási feltételekről, címekről, telefon
számokról, nyitva tartási időkről, ünnepnapokról,
éghajlatról, sportolási lehetőségekről, étel—ital
specialitásokról stb. Az autóval utazni szándéko
zókat külön menüpont segíti, ahonnan az autó
pályadíjakról, javítóhelyekről, közlekedési tudni
valókról értesülhetnek.
*450 65# Időjárásjelentés. Megtudható az
egyhetes előrejelzés, 3 napra vonatkozóan a hőmérsékleti adatok is Németország teljes területé
re, külön kiemelve az üdülőhelyeket. Németor
szágon kívül a skandináv, a nyugat-európai és
észak-afrikai országok, Ausztria, Svájc, Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és Olasz
ország időjárási adatai szerepelnek.
*202 002 00# Kamatszámítás. Az egyik leg
hasznosabb szolgáltatás, melyet Észak-RajnaVesztfália tartomány nyújt a területén lévő 51
bankintézmény kamatfeltételeiről.
*691 00# Szövetségi Munkaügyi Hivatal.
Munkaügyi tanácsot, foglalkoztatási tudnivalókat,
álláshirdetéseket, képzési tudnivalókat közöl Né
metország egész területére vonatkozóan. A hi
vatal által évente kiadott filmkatalógust is tartal
mazza, amelyből mintegy 150 filmről szerezhet
nek tudomást a „Munka és hivatás” sorozatból a
szakmaválasztás megkönnyítésére.
*200 007 00# A Német Posta által gondozott
oldal az előfizetők Btx-, fax- és telefonszámaival,
címeivel és szaknévsorral.
*333 44# Szakdolgozat-adatbank. Adatok a
felsőoktatási intézményekben készült, nagy in
formációértéket képviselő szakdolgozatokról,
melyek korábban, kellő információ hiányában,
kiaknázatlanok maradtak. A tárgyszavakkal
visszakereshető nyilvántartásban minden szak
terület képviselve van. A dolgozat címén, szer
zőjén és a benyújtás évén kívül megtudható a
szerző címe és a dolgozat lelőhelye is.

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

*389 002 8# Business-adatbank. Nemzetközi
üzletkötési börze, mely a bel- és külföldi üzleti
partnerkeresés költségkímélő formája. Az áruk
ra, szolgáltatásokra, know how együttműködé
sekre szinte valamennyi iparágból, több tízezer
jelentkezőből lehet válogatni.
*200 55# Fairbase. Vásárok, kiállítások, kon
ferenciák eseménynaptára. Tartalmazza a CITYPLAN kongresszusait 105 ország kétezer városá
ra, a MEDICONF orvoskongresszusait és minden
szakterületre vonatkozóan a kiállítások adatait.
(Ha valakinek németországi közérdekű infor
mációkra van szüksége, mindenképpen érde
mes a videotex rendszerükre mint információfor
rásra gondolni. - a ref.)
(Kovács Emőke)

Egyéb tájékoztatási rendszerek

93/177
HERGET, Josef HENSLER, Siegfried:
Informationsvermittlung zu Beginn dér 90er
Jahre. Teil 2: Problembereiche = Nachr.Dok.
43.Jg. 1992. 5.no. 293-299.p. Bibliogr. 6 tétel.
Rés. angol nyelven.
Információkeresés
2.rész: problémák

a

90-es

évek

elején.

Az első részt lásd: 93/68.
Felmérés; Hatékonyság; Tájékoztatási intézmény

Egy kérdőíves felmérés során 1200 tájékoz
tatási intézmény vezetőjét interjúvolták meg az
NSZK-ban az információközvetítés akadályairól
és fejlődési lehetőségeiről. Fő problémaként a
következőket jelölték meg: a költségek fedezé
sére ill. nyereségre való törekvés, a használók
ismeretei a tájékoztatási kínálatról és a hozzáfé
rési lehetőségekről, a személyzeti ellátottság.
Legkevésbé problematikusak a következő terüle
tek: az információs termékek megbízhatósága, a
rendelkezésre álló hardver minősége és a mun
katársak motivációja. A jövőben túlnyomórészt
azonos vagy növekvő problémák várhatók.
(Autó ref.)
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