A szakirodalom helyett a szerző inkább a sa
ját referenszkönyvtárosi tapasztalatára épített,
amiből az derült ki, hogy egyrészt alapvető szá
mítógéphasználati ismereteket (pl. mit kell meg
nyomni, hogy egyáltalán működjék a gép) kell
adni a hallgatóknak, másrészt meg kell ismertet
ni velük a könyvtár fő szolgálati pontjait, az
egyes gyűjteményrészek elhelyezkedését és
meg kell tanítani őket arra, hogyan kell kérdést
feltenni a számítógépnek. Az átdolgozott „Library
Skills” c. tantárgy éppen ezért tartalmaz egy kö
zös könyvtári sétát az állományrészek és szol
gáltatási pontok megismerésére, bemutatót a
Kongresszusi Könyvtár tárgyszójegyzékéről, kö
zösen végzett online kereséseket a könyvtár he
lyi katalógusában, továbbá ismerkedést a CDROM használatával.
A hallgatók csoportokban dolgoznak, ami
fejleszti az együttműködési készségüket, s amió
ta a tanár is együtt dolgozik velük, kevésbé
frusztráltak; mert a tanár továbbsegítheti őket,
ha elakadnak. A tanteremben kezdődő, majd a
könyvtárban folytatódó képzés végére a diákok
megismerik az alapvető könyvtári segéd
eszközöket és arra is képesek lesznek, hogy
önállóan keressenek és végül megtalálják a ke
resett dokumentumot.
A tanároktól és diákoktól kapott visszajelzé
sek kedvezőek voltak az új szempontok szerint
zajló könyvtárhasználati gyakorlatokról. A sike
ren felbuzdulva a szerző változtatott a szaktájé
koztatási bevezetőkön is: a tanárok kérésétől
függően, rövid online és ondiszk bemutatót ikta
tott be, melyet kiegészített a szaktárgy nyomta
tott dokumentumainak bemutatásával. Tanárkol
légáival megbeszéléseket folytatott, hogy kiderít
se, mit változtatnának, mivel egészítenék ki az
általa javasoltakat. A többség a számítógépes
rendszerek használatával kiegészített képzést
igényelte. Ezért a szerző az egyes szaktárgyak
hoz igazodó számítógépes keresési gyakorlatok
kal egészítette ki a képzést. Ennek eredménye
az lett, hogy a diákok az év végére megtanultak
önállóan keresni, s ha elakadtak, akkor is célirá
nyosan tudtak segítséget kérni a referenszkönyvtárostól.
A szerzőt az eltelt két év során szerzett ta
pasztalatai közül az lepte meg leginkább, hogy a
diákok milyen rendkívüli mértékben igénylik az
alapvető könyvtárhasználati ismereteket. A hely
zetet magyarázza az a tény, hogy Kaliforniában
sok helyen nincs betöltve az iskolai könyvtáros

334

helye, tehát egyszerűen nincs, aki bevezesse a
hallgatókat a használatba. A könyvtárosok egy
része szerte az országban érzékeli azt az ellent
mondást, ami a hallgató és a könyvtár elvárása
között feszül. Mire van szüksége a használó
nak? Főképpen az online olvasói katalógus
használatára. Továbbra is vannak tanárok, akik
szívesebben tanítják a bibliográfiai ismereteket,
figyelmen kívül hagyva a hallgatók igényeit.
Azoknak a tanároknak viszont, akik inkább prak
tikus, gyakorlati ismereteket tanítanak, sokszor
bűntudatuk van. A szerző nem akarja kizárni a
bibliográfiai ismeretek oktatását sem, de a mai
diákok számára fontosabbnak tartja az online és
ondiszk keresés megtanítását.
(Kovács Katalin)

Lásd még 124

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS,
-M E G JE LE N ÍTÉ S
ES -T E R JE S ZT É S

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

93/191

Speciai issue on audiovisual librarianship and
CD technologies = IFLA J. 18.vol. 1992. 3.no.
198-273.p.

Rés. francia, német és spanyol nyelven cikken
ként.

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

Külföldi folyóirat-figyelő

Tematikus szám az audiovizuális könyvtári
munkáról és a CD-technológiákról, 10 közle
mény

Állományvédelem; Audiovizuális gyűjtemény;
CD-ROM; Gépi feldolgozás könyvtárban -általá
ban; Hozzáférhetőség; Számítógép-hálózat

A tematikus szám az audiovizuális könyvtári
munka olyan kérdéseire hívja fel a figyelmet,
ahol jelentős tevékenység folyik. A cikkek közös
témája: hogyan javítható a av-anyagok hozzáfér
hetősége.
Számos cikk foglalkozik a IFLA mag-prog
ramjainak céljaival (az UAP elveinek alkalmazá
sa a nem könyv jellegű dokumentumokra Auszt
ráliában; a könyvtárak együttműködési törekvé
sei az UAP által támasztott akadályok
leküzdésére; az av-anyagok és az IFLA állo
mányvédelmi - PÁC - programja).
Egy cikk beszámol az av-archívumokat a
nagy országos és nemzetközi kommunikációs
hálózatok révén összekapcsoló új amerikai rend
szerről, amelynek alkalmazását a jövő évi, bar
celonai IFLA konferencián be is mutatják.
További témák: az av-anyagok könyvtárközi
kölcsönzése (Svédország); az av-anyagok felhasználása a könyvtárvezetésben; az av-gyűjtemény kezelése; állománygyarapítási tanácsadás
(Hollandia); hozzáférési módszerek; egy fotogyűjtemény számítógépesítése (Norvégia); a
bordeaux-i városi könyvtár videogyűjteménye; a
Bibliothéque de Francé tervei és azok kapcsoló
dása a meglévő országos av-gyűjteményekhez;
az új technológia hatása a könyvtár szolgáltatá
saira: 1. bevezető a CD, CD-ROM, CD-I, CDTV
és CD-ROM XA alkalmazásába, 2. a Theseus
felsőoktatási multimédia-program ismertetése.
(Autoref. alapján)

93/192
WIJK, Piet van: Researchers’ need fór
audiovisual média as source matéria! =
Audiov.Libr. 18.vol. 1992. 3.no. 157-164.p.

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

Mennyire igénylik a kutatók az audiovizuális
anyagokat mint forrásokat?

Audiovizuális anyag; Igény; Kutatás információellátása

Hollandiában a tudományos és oktatófilmek
készítését támogató „Film- és Tudomány-Alapít
vány” audiovizuális archívuma és a mellette (a
rádió történelmi hangdokumentum-gyűjteményén
alapulva) létrejött hangarchívum a legjelentő
sebb a-v gyűjtemény. Az országban mintegy
kétszáz intézmény (múzeum, könyvtár, levéltár)
gyűjt mozgókép- és hangfelvételeket, ám egy
nemzeti a-v gyűjtemény megalapítását csak
mostanában tervezgetik. Ennek előnye lenne,
hogy az eredeti példányokat egy helyen őriznék,
a központi feldolgozás mellett szervezett hozzá
férés, online keresés válna lehetővé és végül
kellően elválhatna a hosszú távú megőrzés (ar
chiválás) és a rendelkezésre bocsátás, mely
utóbbit a helyi igényeket kielégítő szakosított
gyűjtemények is segíthetnék.
A felmerülő problémák három köre: a doku
mentumok előállítása, beszerzése (a nem keres
kedelmi forgalmúaké); a formátumok és rend
szerek sokfélesége és tartósságuk; a katalogizá
lás és tárgyi feltárás gondjai.
A rendelkezésre bocsátás igen különböző
igényeket kell, hogy kielégítsen, hiszen másként
közelít az a-v dokumentumhoz a természettudós
és a humán tudományok művelője. A történész
számára a mozgókép lehet az adott kor megjele
nítője, társadalom- és művelődéstörténeti tanú
ság, történeti tények megörökítője, s végül ipar
és művészettörténeti kutatások tárgya. Gyakor
lati szempontból figyelembe kell venni, hogy a
kutató az a-v dokumentumokat általában hosszan
tanulmányozza, hogy a tanulmányozáshoz tech
nikai eszközökre, nemegyszer műszaki személy
zetre is szüksége van, és ennek költségeit nem
tudja fedezni; hogy gyakran nem tudja, hogy va
lójában mire van szüksége és nincs tisztában az
a-v anyagokhoz való hozzáférést, azok felhasználását nehezítő anyagi-műszaki, szerve
zeti, pénzügyi és jogi problémákkal.
(Mohor Jenő)
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MASON, Sally: Creating a successful library
videó service = Libr.J. 117.vol. 1992. 19.no.
32-35.p.
Hogyan alakítsunk ki sikeres videoszolgáltatást?
Állománygyarapítási tanácsadó;
Továbbképzés; Videotár

A 60-as évek amerikai könyvtárosainak még
nem tartottak tanfolyamokat az audiovizuális
anyagok használatáról. Jelenleg a „Videooktatás
könyvtárosoknak” project és két magánalapít
vány teljesen megváltoztatta a helyzetet. Ezek
könyvtártudományi főiskolákon 3 szeminárium
ból álló tanfolyamot és egy 2-3 napos szeminá
riumot támogatnak.
A szeminárium tananyagában az alábbi té
mák szerepelnek:
Gyűjteményfejlesztés: A videogyűjtés speciá
lis kérdéseit az egyéb könyvtári gyűjteményektől
külön kell vizsgálni.
Költségvetés: Megfontolandó, hogy a könyv
tári összköltségvetés hány százaléka fordítható
videóra, tekintettel a rendkívül változó árakra. A
videókézikönyvekre is kell keretet szánni, mivel
ezeket a felhasználók nem tudják megvásárolni.
Válogatás: A videók válogatásának és be
szerzésének kritériumait meg kell fogalmazni.
Ehhez tárgyi és vizuális szakértelemre van szük
ség. A jó gyűjtemény létrehozásához a film sajá
tos művészi, nyelvi sajátosságait és történelmét
kell ismerni. A legnépszerűbb szórakoztató és
ún. „hogyan csináld” filmek elérhetők a hagyo
mányos terjesztőknél is, de az oktatófilmek és a
jó gyermekfilmek csak egy, viszonylag korláto
zottan elérhető forrásból szerezhetők be.
A gyűjtemény tartalma: Meg kell határozni a
szórakoztató és tájékoztató anyag arányát. Fi
gyelembe kell venni, hogy milyen forma felel
meg a tartalomnak. (Pl. sok gyakorlati tudnivaló
«• tapétázás, főzés, golfozás - könnyebben elsa
játítható vizuális formában; a 20. század esemé
nyei, a színházi előadások mind megvannak videón^ezekre viszonylag többet kell költeniük a
könyvtáraknak.)
A gyűjtemény szervezése: Fontos, hogy a videogyűjtemény elérhető legyen a könyvtár fő ka
talógusaiból, osztályozva legyen és legyen tárgy
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szerint hozzáférhető, így a könyvekhez hasonló
an az olvasók maguk kereshessenek benne.
Térítés: Régen a drága filmeket magas díjért
kölcsönözték. A videóárak gyorsan csökkennek,
ezért ez ma már nem tartható. De a videó
kölcsönzési díjak még mindig azt mutatják, hogy
ez még nem szerves része a könyvtári munká
nak.
Kölcsönzési elvek: Kezdetben, amíg kicsi volt
a gyűjtemény, és csak szórakoztató jellegű, ad
dig csak egy estére kölcsönözték ki a filmeket.
Ma, különösen a nem-irodalmi műveknél több
szöri megnézéssel kell számolni, ezért például
egy hétre kölcsönöznek.
Könyvtárközi kölcsönzés: Kitűnő lehetőség
arra, hogy a drága és speciális filmek beszerzé
sének terhét megosszuk más könyvtárakkal.
Elérhetőség: Az amerikai filmszövetség
(MPAA) korhatárok szerint korlátozza a videók
megtekintését is. Ez nem törvény, hanem csak
ajánlás a vetítők és a szülők számára, ezért a
könyvtárak szövetsége, az ALA ezt nem veszi fi
gyelembe a kölcsönzésnél.
Másolás, szerzői jog: A teljes videofilmek má
solása kényes kérdés. A probléma az, hogy a
szabályok még az otthoni videózási forradalom
előtt születtek. Emellett a játékfilmek nem
játszhatók közönség előtt, azaz nem vetíthetők
klubokban, egyesületekben vagy könyvtárban
sem, amíg a vetítési engedélyt meg nem szerzik.
Nem egyértelműen tisztázott, hogy a könyvtári
fülkékben egyénileg megnézhetőek-e.
A fenti kérdések szerepeltek részletesen ki
dolgozva a szemináriumokon. A hallgatók az
utolsó évek legjobb szakirodaimából, cikkeiből
válogatott anyagot kaptak kézhez, fénymásolat
ban.
A szeminárium után a hallgatóknak meg kell
próbálniuk megvalósítani a tanultakat, és erről
egy fél év múlva írásos beszámolót kell küldeni
ük. A beszámolókat a következő tanfolyam hall
gatói fogják elemzésre megkapni.
(Tóth Bálintné)

93/194

CHEN, Ching-chih: Digital vs analóg videó on
microcomputers: implications fór information
management = Microcomp.Inf.Manage. 9.vol.
1992.1.no. 3-16.p. Bibliogr.

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

Külföldi folyóirat-figyelő

Digitális videó mikroszámítógépi alkalmazás
ra: információkezelési vonatkozások
Kisszámítógép; Videotechnika

A cikk bevezet a digitális videotechnológiába.
Megkísérli egyszerű nyelven megfogalmazni: mi
a digitális videó, miben tér el az analóg videótól,
hogy vált lehetségessé a digitális videó; milyen
hardver, szoftver és perifériák állnak most ren
delkezésre ahhoz, hogy a mikroszámítógépi al
kalmazásokba integráljuk; és melyek a lehetsé
ges információkezelési vonatkozásai.
(Autoref.)

grafikus kereséssel és egy sor egyszerű menü
alapú technikával található meg. A parancsok 12
nyelven választhatók.
A piacra dobott lemezek között szerepel a
szónokok elektronikus kézikönyve, amelyben 10
ezer idézet és retorikai tippek találhatók. A híres
Time Out London Guide a város nevezetessé
gein kívül az éttermekről, bárokról tájékoztat és
a nyomtatott forma esetében kivitelezhetetlen
keresésekre is módot ad. Van a kínálatban egy
20 ezer címszós angol-francia üzleti szótár is.
A Data Discman ajánlott ára 350 font, míg a
lemezek ára 25 és 40 font között mozog.
(Koltay Tibor)

93/196
93/195

The electronic book arrives: at last? = Libr.Rev.
41.vol. 1992. 6.no. 41-44.p.
Az elektronikus könyv megérkezett - végrevalahára?

HOFFERT, Barbara: Books intő bytes = Libr.J.
117.VOI. 1992. 14.no. 131-135.p.
Elektronikus könyvek: milyen hatása lesz az
elektronikus publikációnak a könyvtárakra?
CD-I; Elektronikus könyv; Elektronikus publikáció

Elektronikus könyv

Úgy tűnik, hogy az elektronikus könyv - pro
totípusként legalábbis - megérkezett. Nagy-Britanniában 1992 júliusában 12 elektronikus köny
vet dobott piacra a Columbia Tristar Home Videó
cég.
A kézben tartható Sony DD-1EX Data Discman lejátszó súlya mindössze 750 gramm, kép
ernyőjén szöveg és grafikák is megjeleníthetők
és hang visszaadására is alkalmas. Ilyen készü
lékből már 150 ezret adtak el Japánban.
A készülék nyolc centiméteres, az elektronikuskönyv-szabványnak megfelelő CD-ROM (és
igény esetén CD Single Audio) lemezek lejátszá
sára alkalmas. Kétszáz megabájtos tároló kapa
citása 100 ezer A4-es oldal és/vagy 13 ezer kép,
illetve a kettő tetszés szerinti kombinációjának
tárolására alkalmas.
A Sony cég azt ígéri, hogy a Discman-nel
kompatibilis termékeket, így interaktív lemezt,
felvételre is alkalmas lemezt is ki fog fejleszteni.
A Data Discman 3,4 colos LCD képernyőjén
10 sorban, soronként 30 karakter jeleníthető
meg. Az információ egyes szavakra, kulcssza
vakra, szavak részeire végzett keresés útján,

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

A cikk arra vállalkozik, hogy az elektronikus
és az ún. multimédia-dokumentumok rendkívül
gyors ütemű fejlődése és szaporodása közepet
te tájékoztassa a könyvtárosokat ezen technoló
giák jelenlegi és a közeljövőben várható állapo
táról.
A ma rendelkezésre álló elektronikus doku
mentumkezelő berendezések három típusba so
rolhatók: asztali, tv-re alapozott és hordozható
készülékek.
Az asztali kategóriába tartoznak a már jól is
mert mikroszámítógépek, így a DOS operációs
rendszerrel működő IBM PC; az Apple vállalat
Macintosh gépei, amelyek a szöveg és grafika
mellett hang, mozgókép és fénykép-minőségű
állókép előállítására is képesek; valamint a
Microsoft Multimedia PC nevű gépe, amely a
Windows operációs rendszer alatt nyújtja ugyan
ezeket a multimédia-effektusokat.
A tv-hez csatlakoztatható berendezések kö
zül a legismertebbek a Commodore CDTV-je, a
Kodak Photo CD-je és a Philips, illetve a Sony
CD-I (Compact Disolnteractive) nevű készülé
kei. Ezek igazi területe a multimédia: szinkroni
zált hangot, állóképet és mozgóképet nyújtanak,
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12 millió színváltozatban, 16 hangcsatornával.
Megjegyzendő, hogy nem csak a CD-I interaktív:
vannak CD-ROM-ra alapozott multimédia-termé
kek is, pl. a Compton kiadó Multimedia Encyclopediája, amely a 26 nyomtatott kötet tízmillió
szaván kívül 15 ezer képet, 45 mozgó jelenetet
és 60 percnyi hangot: zenét, illetve beszédet tar
talmaz egyetlen lemezen. E rendszerekben (mi
vel a CD-ROM-ra nem lehet írni) egy online
Jegyzetfüzet” ösztönzi a használót a minél aktí
vabb részvételre.
A hordozható típusok - amellett, hogy rendel
keznek az asztali gépek alapvető képességeivel
(szövegszerkesztők, táblázatkezelők, stb.) - az
elektronikus könyvet igyekeznek népszerűsíteni.
Az Apple Powerbook nevű gépe méreteivel a
könyv helyettesítésére törekedett, még ki is
kapcsol automatikusan, ha valaki az ágyban ol
vasva elalszik mellette. A további hordozható
készülékek közül a Sony kézben tartható, elem
mel és kisméretű (3,5 hüvelyk) kompakt leme
zekkel működő Data Discman Electronic Book
Player-jét érdemes kiemelni, amely a szövegen
és grafikán kívül hangot is szolgáltat.
Ami a kiadókat illeti, ők óvatosak: a gyors
fejlődés és avulás miatt nem kívánják elkötelezni
magukat egy bizonyos elektronikus formátum
mellett. Már csak azért sem, mert minden jel arra
mutat, hogy a nyomtatott forma iránti igény nem
fog megszűnni, s az elektronikus, ill. a hagyomá
nyos formátum még nagyon sokáig egymás mel
lett fog létezni. Mivel ma már a legtöbb kiadó a
nyomtatott kiadványokat géppel olvasható, elekt
ronikus szövegek alapján állítja elő, politikájuk
az, hogy az elektronikus változatot megőrzik, s
ebből később - a piaci igényeknek megfelelően
- elektronikus végterméket tudnak kifejleszteni.
A könyvtárak is csak találgatni tudnak arra
vonatkozóan, hogy az új elektronikus termékek
tekintetében milyen használói igények fognak
dominálni. Nem valószínű, hogy bármelyik ki tud
ná szorítani a már bevált dokumentumtípusokat,
hiszen szinte biztosra vehető, hogy az idősek
továbbra is a nagybetűs könyveket, az autós in
gázók pedig a hangos könyveket (hangkazettá
kat) fogják elsősorban igényelni. Az említett há
romféle típusú berendezés közül a mikroszámí
tógépek, különösen az ezekre épülő CD-ROM
szolgáltatások már annyira elterjedtek, hogy eze
ket a másik két kategória egyelőre nem veszé
lyezteti - legkevésbé a CD-I, amely kimondottan
„otthoni” berendezés.
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Az egyik amerikai kiadó (Random House
Electronic Publishing) vezetője szerint a könyv
táraknak háromféle elektronikus formátummal
lesz dolguk: a már sikeressé vált PC-kel és Macintosh-okkal olvasható „gazdag tartalmú” mű
vek, amelyeket kölcsönözni fognak; költséges
referensz művek CD-ROM-on, csak a könyv
táron belüli használatra; az olvasók otthoni be
rendezéseivel lejátszható egyszerű művek, pl.
hanganyagok, szintén kölcsönzésre. Az elektro
nikus dokumentumok online terjesztése még a
jövő dolga, de akkor sem minden könyvtár, csak
azok az egyetemi és tudományos könyvtárak
fogják tudni hasznosítani, amelyekben az online
keresés már hétköznapi gyakorlattá vált.
(Novák István)
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VALAUSKAS, Edward J.: Copyright: know your
electronic rights! = Libr.J. 117.vol. 1992. 13.no.
40-43.p. Bibliogr.
Elektronikus dokumentumok és szerzői jog:
ismerd meg a jogaidat!
Elektronikus publikáció; Szerzői jog; Szoftver

A könyvtárak az elektronikus információ intel
lektuális közvetítői és jóhiszemű felhasználói.
A szerzői jog védi a gondolatok kifejtését, de
csak abban a formában, amelyben azokat rögzí
tették. A szerzői jognak elsődleges szándéka
nem a szerzőknek nyújtott ellenszolgáltatás, bár
az a fejlődés előmozdításának leggyorsabb
módja.
A könyvtárak ugyanakkor felhatalmazást kap
tak arra, hogy a szellemi termékeket a lehető
legszabadabban és nyíltabban tegyék elérhető
vé. A könyvtáraknak - az egyébként kevés szá
mú - szerzői jogi per során sem szabad ezt
szem elől téveszteniük.
A szerzői jog a szoftvereket is védi, ha azok
eredeti szerzőséget jelentenek. Mivel a szoftve
rek könnyen reprodukálhatók, a programozók és
a szoftver-kiadók egy lépéssel tovább szeretné
nek menni és magát a médiumot kívánnák jogi
lag védeni.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Ezekkel a törekvésekkel szemben az Ameri
kai Könyvtáregyesület kivívta, hogy az erre vo
natkozó jogszabály nem profit-orientált könyv
tárak számára lehetővé tegye a szoftverek
kölcsönzését.
Ugyanakkor ehhez a könyvtárak gyakorlatá
ban eddig ismeretlen szabályok tartoznak, ame
lyeket a szoftver csomagolására helyezett cím
kén közölnek az olvasóval. Ennek szövegét a
Kongresszusi Könyvtár Szerzői Jogi Irodája dol
gozta ki és nem az olvasó, hanem a szoftverek
fejlesztőinek érdekeit védi.
A könyvtáraknak nem szabad elfelejtkezniük
arról, hogy a szerzői jogban szereplő .jóhiszemű
felhasználás” fogalma igen tág, nem korlátozza
a könyvtárakat abban, hogy az információt
(ideértve a szoftvereket is) olvasóiknak elérhető
vé tegyék, mindaddig, amíg ezt tiszta lelkiisme
rettel teszik.
A szoftverek forgalmazóival kötött megállapo
dások cégenként mások és mások, de mindegyi
kük korlátozza a felhasználót, sok esetben úgy,
hogy arról csak a termék megszerzése után sze
rez tudomást (pl. a többszörös használatra vo
natkozóan).
A különböző számítógépes hálózatok megje
lenésével a terjesztők ilyen felhasználási szerző
déseket is kötnek annak érdekében, hogy mér
sékeljék az egyes programcsomagok eladásá
nak csökkenéséből következő veszteségeiket.
Ezek a szerződések is arra jók, hogy a könyv
tárak kedvükért feladják jogaikat, pedig a szoft
verek továbbra is szellemi termékek, amelyek
nek terjesztésére a könyvtáraknak megvan a jo
gosultsága. Mindazonáltal a könyvtárak sokszor
nem tudnak szoftvereket kölcsönözni, illetve
meg kell változtatniuk megszokott kölcsönzési
gyakorlatukat.
Mivel a szerzői jog egyhamar nem fog vál
tozni, a szoftverek fejlesztőivel való együttműkö
dés a könyvtárak egyik lehetősége. Hangsúlyoz
niuk kell, hogy a könyvtárakban való hozzáférhe
tőség végső soron a szoftverek reklámjához és
marketingjéhez is hozzájárul. Aktívan kell véde
niük jogaikat. A helyi kereskedőkkel kialakított
együttműködés csökkenti a konfliktusok lehető
ségét, és lehetővé teszi, hogy a forgalmazók
elismerjék, hogy a könyvtárak az új technológiák
katalizátorai, intellektuális és gazdasági erőforrá
sok.
(Koltay Tibor)
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SANDLER, Gregory: Talking dictionary may help
define the future of electronic publishing =
Inf.Today. 9.vol. 1992. 9.no. 24., 28.p.
A beszélő szótár sejtetni engedi az elektroni
kus publikálás jövőjét

CD-ROM; Elektronikus publikáció; Szótár

A Webster 9th New Collegiate Dictionary CDROM-kiadása (160 ezer szócikk) beszélő szótár
- 20 órányi hangfelvételt is tartalmaz, a helyes
kiejtés egér használatával hívható elő. Lehető
ség van a hangerő szabályozására, az ismétlés
re, fülhallgató használatára. A szöveget emellett
a gyengénlátók kedvéért 18 pontos nagyságban
is meg lehet jeleníteni.
A szótár CD-ROM-ja Apple számítógépekkel
kompatibilis lejátszón használható. A szükséges
hardver ezenkívül: legalább 18 MB-os Macintosh
Plus számítógép, SCSI perifériaillesztő.
A CD-ROM 1990 óta van forgalomban, eddig
kb. tízezer darab kelt el belőle. Könyvtárak és is
kolák nagy érdeklődést mutatnak iránta.
Használata igen egyszerű. A lemez tökélete
sen utánozza a nyomtatott változatot, amelynek
1600 oldalas anyagát teljes egészében tartal
mazza (a helyesírási tanácsadót, az angol nyelv
ről szóló tanulmányt is). A keresés lehet széles
körű vagy korlátozott (pl. a szótár fő részére, rö
vidítésekre, idegen szavakra, földrajzi nevekre
stb. korlátozódhat).
A cégnek más termékei is megjelentek CDROM-on. Teljes forgalmának 20%-át teszik ki az
elektronikus termékek. Olyan művek kiadását is
tervezik, amelyeknek nem is jelenik meg nyom
tatott változata. A jövő elektronikus szótárának
használója maga határozhatja majd meg, hogy a
teljes szócikk mely részeit kívánja megjeleníteni
a képernyőn.
(Hegyközi Ilona)
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TOWNLEY, Charles T.: College libraries and
resource sharing: Testing a compact disc unión
catalog = Coll.Rés.Libr. 53.vol. 1992. 5.no.
405-413.p. Bibliogr.
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CD-ROM-ra vitt központi katalógus mint a
gyarapítás egybehangolásának eszköze, főis
kolai könyvtárak hálózatában
CD-ROM; Felmérés; Főiskolai könyvtár; Könyv
tárközi kölcsönzés; Központi katalógus

Pennsylvania állam középső régiójának 17
főiskolai könyvtára konzorciumot alkot (ACLCP).
Ennek tagjai 1990 januárjától júniusáig tesztelés
re megkaptak egy-egy Intelligent Catalog mun
kaállomást és egy kísérleti CD-ROM lemezt, amely a konzorcium 7 könyvtárának több mint 1
millió bibliográfiai adatát tartalmazta (C.D.Cat).
Minden könyvtárban legalább hat hétig álltak a
munkaállomások az olvasók rendelkezésére.
A Kongresszusi Könyvtár és/vagy az OCLC
azonosítói alapján kiszűrték a duplumrekordokat,
így 35%-kai kevesebb, mintegy 700 ezer rekor
dot kaptak. A munkaállomás lehetővé teszi a
szerző, cím, tárgy szerinti, a Boole-operátoros
(kulcsszó szerinti) keresést és mesterséges in
telligencia elemeit is tartalmazza.
A konzorcium központikatalógus-programja
elé a következő célokat tűzték: 1. biztosítson
megfelelő minőségű bibliográfiai feldolgozást a
tagkönyvtárakban található anyagok azonosítá
sára; 2. felhasználóbarát hozzáférést tegyen le
hetővé; 3. felhasználóképzést biztosítson; 4. mo
tiválja a felhasználókat a rendszer felhasználá
sára és támogatására.
A tagkönyvtárak feldolgozásban és gépesí
tésben járatos munkatársaiból értékelő bizottsá
got hoztak létre, amely megállapította, hogy az
adatbázis alkalmas az anyagok azonosítására. A
duplumok kiszűrésére használt eljárást jónak és
gazdaságosnak minősítették. A rekordok 70%-a
egyébként egyetlen lelőhelyet mutatott a duplu
mok kiszűrése után.
Több nehézség támadt ugyanakkor. Az egyik
könyvtár lelőhelyadatai rosszul kerültek be az
adatbázisba, raktáriszám-problémák is felmerül
tek. Gondok voltak a címmezők rendezésével.
Az adatbázis nem volt alkalmas idegen nyelvű
folyóiratcikkek kezelésére. Nem várt eredmény
volt viszont, hogy a katalógus vizsgálata során
kiderült az idegen nyelvű anyagok diakritikus je
leinek téves kódolása, ami súlyos következmé
nyekkel járhatott volna, de így kiküszöbölhették.
A felhasználói értékelést előzetesen felkészí
tett helyi koordinátorok irányították minden
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könyvtárban. Közülük egyesek a katalógus köz
vetlen referensz-felhasználását állították közép
pontba, míg mások oktatási programokat dol
goztak ki, általában a jelentősebb kutatási tevé
kenységet igénylő kurzusok információellátását
támogatandó. A koordinátorok megfigyeléseikről
és javaslataikról naplót vezettek, és tapasz
talataikat közös értekezleten is megosztották
egymással. A felhasználók értékelő kérdőíveket
töltöttek ki.
A felhasználásban a történettudományi té
mák vezetnek, ezeket követik az egyéb bölcsé
szeti témák és a természettudományok.
A katalógus könnyű használhatósága és
gyorsasága volt a leggyakrabban kiemelt vonás.
A képernyők könnyen olvashatók és a billentyű
zet egyszerű. A legtöbb felhasználó meghatáro
zott tételre, vagy témára keresett és ezeket
könnyen meg is találta. A kulcsszó szerinti kere
sés és a mesterséges intelligencia adta lehető
ségeket kevesen használták.
Sokan nem találtak negatív vonást a központi
katalógusban, csupán azt kifogásolták, hogy a ti
zenhét közül mindössze hét könyvtár adatait tar
talmazza. A könyvtárosok közül viszont sokan
elégedetlenek voltak a rendszer sebességével a
három vagy több kulcsszóval történő keresés
esetében, mivel ezek feldolgozási ideje megha
ladhatja az egy percet.
A felhasználók 93%-a talált hasznosítható in
formációt. A meghatározott tételre történő kere
séseknek is 85%-a volt sikeres. Koordinátorok
és felhasználók több helyütt jobbnak találták a
C.D.Cat rendszert, mint az adott könyvtár online
katalógusát.
A teszt ideje alatt a közvetlen kölcsönzésre
és a más tagkönyvtárakból való személyes
kölcsönzésre bátorították az olvasókat, de ennek
felhasználása csupán 12%, igen alacsony volt. A
felhasználási szokások nem különböztek akkor
sem, ha felhasználói oktatás során ismerkedtek
meg az olvasók a rendszerrel. Továbbra is a
könyvtárközi kölcsönzés a helyben nem elérhető
anyagok megszerzésének legfőbb módja (28%).
A C.D.Cat újdonságerejét is figyelembe véve,
minden második keresés eredménye könyv
tárközi kölcsönzési kérés.
A konzorcium több könyvtárában a helyi on
line katalógus állományának mentésére is fel
kívánják használni a rendszert. Ezt a teszt alatt
sikeresen ki is próbálták. A helyi rendszerek leál
lásakor a felhasználók 31%-a könyvtárában
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Külföldi folyóirat-figyelő

olyan anyagokat talált, amelyeket a helyi kataló
gus segítségével még nem fedezett fel.
A referensz-könyvtárosok véleménye szerint
a rendszert nekik kell a felhasználóknál bevezet
niük, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a
diákok kapcsolata más egyetemekkel alkalomszerű. A helyi koordinátorok javaslatot tettek a
bevezető képernyők jobb kialakítására, ami külö
nösen fontos a rendszert helyi és központi kata
lógusként is használó négy egyetemen.
A katalógusból végzett nyomtatásnál a papír
ra fel fog kerülni egy, a figyelmet a közvetlen
kölcsönzés lehetőségére felhívó felirat, amely
vélhetően népszerűbbé teszi majd ezt a formát.
A kölcsönzést azzal is támogatni kívánják, hogy
a könyvtárosok telefonon érdeklődnek a tag
könyvtárakban, hogy valóban hozzáférhető-e a
keresett dokumentum, mindaddig, amíg a helyi
állományadatok távolról is elérhetőek lesznek.
Mindez remélhetőleg csökkenti majd a feles
leges könyvtárközi kérések számát és ezzel a
könyvtárközi kölcsönzéseket feldolgozó munka
társak jogos aggodalmát. Ugyanakkor várako
zással tekintenek egy gépi könyvtárközi kölcsön
zési űrlap kidolgozása elé.
A mesterséges intelligencia elemeit nem ked
velték sem a referensz-könyvtárosok, sem a ko
ordinátorok, és úgy találták, hogy azok inkább is
kolai, vagy közkönyvtárakban alkalmazhatók.
A rendszer továbbfejlesztése keretében faxés elektronikus postai csatlakozást is ki kívánnak
fejleszteni, és tervezik az időszaki kiadványok
központi katalógusának gépre vitelét is.
(Koltay Tibor)

Lásd még 120, 157, 173, 200-201

Mikrográfia
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BRONNER, Reginaid G., Jr. - LEEK, Matthew R.:
Mining fór gold in the infomnation mountains: a
comparison of the economics and usefulness of
film and CD-ROM fór document storage, access
and distribution = Int.J.Microgr.Opt.Techn. 10.vol.
1992. 4.no. 195-200.p.
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Dokumentumtárolás filmen és CD-ROM-on
CD-ROM; Gazdaságosság -könyvtárban; Gépi
információkeresési rendszer; Hatékonyság; Mik
rofilm

Az új technológia nem felváltja a régit, hanem
kiegészíti. Ez a cikk a mikrofilmen és papíron tá
rolt információ digitális hordozóra történő vissza
menőleges konverziójával foglalkozik. Ennek
szükségessége akkor merül fel, ha az előbbiek
már nem képesek az igényeket kielégíteni. A
leginkább szükséges dokumentumok tárolása és
hozzáférhetősége kerül a legtöbb pénzbe. A CDROM-technológia alkalmazása előnyösnek bizo
nyulhat e tekintetben.
A „kemény” hordozón lévő képmásokat elekt
ronikus úton lehet a filmről vagy papírról a digitá
lis tárolóra átvinni. A tárolás és rendelkezésre
bocsátás
legköltséghatékonyabb
módszerét
azonban a hozzáférési igények alapján kell kivá
lasztani.
Még mindig a papír a legelteijedtebb hordo
zója a tárolt dokumentumoknak. Az összes do
kumentum mintegy 10%-a azonban filmen van
tárolva, mert igen olcsónak bizonyult. (Pl. 270 ol
dalnyi adat alaphordozója 11 centbe kerül, s a
másolat róla csupán 0,2 centbe.) A filmen való
tárolás (és elektronikus szétsugárzás) nagyon si
keresnek bizonyult, de problémát jelent többek
között az indexelés, a pontos visszakeresés, a
visszakeresés sebessége, a digitális képmás
újrahasználata.
A papíron és filmen tárolt dokumentumokat
sikeresen lehet visszamenőlegesen konvertálni
digitális hordozóra. Ha külső vállalkozóval vé
geztetjük el a munkát, a megbízás kiadásakor
tekintetbe kell venni a kért árat és a felkínált ga
ranciákat és referenciákat. Saját magunknak
csak akkor érdemes a konvertálást elvégezni (s
a szükséges berendezéseket beszerezni hozzá),
ha rendszeres, napi feladatként épül be a mun
kánkba.
A cikk felsorolja azokat a paramétereket,
amelyek alapján eldönthető, mikor érdemes a
„kemény” hordozón lévő dokumentumokat digita
lizálni, majd részletes költségadatokkal illusztrál
ja a CD-ROM-technológia alkalmazásának kifizetődését, az ISO 9660 szabvány alapján.
(Papp István)
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LALLY, Caroline: Combining microfilm and
electronic imaging = Aslib Inf. 20.vol. 1992. 9.no.
342-343. p.

Lásd még 106

Kommunikációs technikák
A mikrofilm és az elektronikus leképezés
kombinálása

Lásd 112, 130

Alakfelismerés; Mikrofilmezés

A számítógépesítés ellenére a mikrofilm a pa
pír-alapú információk leggazdaságosabb és leg
rugalmasabb tárolási lehetősége marad. A hie
delmek ellenére a mikrofilm és az ún. elektroni
kus leképezés nem záiják ki egymást, sőt a
belőlük alkotott hibrid rendszerekkel sok doku
mentumkezelési gond megoldódik.
A mikrofilm az archív, hosszútávú tárolásra
legalkalmasabb hordozó. Nagy dokumentum
mennyiség, változó minőség sem jelent gondot,
emellett tízszer gyorsabb, mint az elektronikus
leképezés. - Az elektronikus formába konvertált
dokumentumok távolra átvihetők, rugalmas szer
kesztési lehetőségeket kínálnak, más rend
szerekbe könnyen integrálhatók. - Célszerűbb
azonban, ha a két technológiát összekapcsolják,
azaz a dokumentumot mikrofilmen tárolják és
szükség - illetve lehetőség - szerint konvertálják
digitális formába. Ehhez rendelkezésre állnak olvasó-szkennelő (mikrofilmről) és felvevő-szkennelő (mikrofilmről és digitális hordozóról egya
ránt) készülékek. Ezt a tevékenységet közvetett
szkennelésnek nevezik. E megoldás előnyökkel
jár a minőség, a költségek, az adatvédelem és a
munkaszervezés terén egyaránt. Az online táro
lást pedig csak azonnali, gyakori hozzáférést
igénylő dokumentumok számára célszerű fenn
tartani.
A mikrofilmes rendszerek előnyei még: vi
szonylag alacsony kezdeti beruházást igényel
nek; a technikai fejlődés következtében nem
merülnek fel újra és újra konverziós költségek;
teljesen nyitottak, nincsenek kompatibilitási, for
mátumbeli problémák; a mikrofilmezés bevált
technológia; elismert nemzetközi szabványai
vannak; nem avul el.
A cikk a mikrofilmes-számítógépes hibrid rend
szerek alkalmazására agitál. Ismerteti az Agfa cég
optikai lemezes rendszerének hardverét, ennek
példáján illusztrálja a munkafolyamatokat.
(Hegyközi Ilona)
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Könyvtárgépesítés általában
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LARSEN, Gitté: Library automation in European
Community countries: an overview = Program.
26,vol. 1992. 4.no. 361-371.p.
Könyvtárgépesítés az Európai Közösség or
szágaiban; helyzetkép
Integrált könyvtári rendszer

Az Európai Közösség országaiban több mint
1300 nagy integrált könyvtári rendszer működik.
Ez a szám az utóbbi öt évben több mint 525%-os
növekedési arányt jelent. Az új cégek a piacnak
mintegy 36%-án jelentek meg. A nagy integrált
rendszerek terjesztőinek száma 1986-ban 12
volt, mára 30-nál többre nőtt. Több mint 3600 kis
integrált rendszert állított üzembe 40 különböző
forgalmazó egy 1991-es vizsgálat szerint az Eu
rópai Közösség Bizottságának könyvtári prog
ramja keretében. A 12 országban használatos
főbb rendszerek rövid ismertetése is szerepel a
cikkben.
(Autoref.)

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

