93/201
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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K Ö N YVTÁ R G ÉP ESÍTÉS,
KÖ N YVTÁ R ÉPÜ LET

Könyvtárgépesítés általában

93/202
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.

Külföldi folyóirat-figyelő
93/203

CLEVELAND, Gary: Canadian libraries and the
emerging information network = Can.Libr.J.
49.vol. 1992. 5.no. 367-375.p. Bibliogr.
A kanadai könyvtárak és a fejlődő informá
ciós hálózat
Gépi feldolgozás könyvtárban -általában; Számí
tógép-hálózat

Az információs hálózatok izgalmas lehetősé
geket kínálnak a könyvtári szolgáltatások szá
mára, de a könyvtári alkalmazások nem jönnek
létre spontán módon, a fejlettebb hálózatok mel
léktermékeként. Annak érdekében, hogy a kana
dai könyvtári társadalom igényeit is figyelembe
tudják venni, a könyvtáraknak be kell kapcsolód
niuk a könyvtári alkalmazások kifejlesztésébe. A
cikk leírja a hozzáférhető hálózatokat és a nagysebességű hálózatok kifejlesztésére tett kezde
ményezéseket. Szintén ismerteti a kutatási háló
zatok potenciális könyvtári alkalmazásait és a
létrehozásukhoz
felhasználható
nemzetközi
szabványokat.
(Autoref.)
Lásd még 118, 123, 178, 181

Számítógépes könyvtári rendszerek

93/204

HALLMARK, Julié - GARCIA, C. Rebecca:
System migration: experiences from the field =
Inf.Technol.Libr. 11.vol. 1992. 4.no. 345-358.p.
Régi számítógépes
újakkal

rendszerek

felváltása

Integrált gépi rendszer

Egyre több könyvtár cseréli fel különböző
okok miatt régi számítógépes rendszerét egy
megfelelőbb újjal. Ez természetes és véget alig
ha érő folyamat. A cikk azokkal a rend
szerváltásokkal foglalkozik, amikor a könyvtár
nem a régi rendszerét fejlesztette tovább, hanem

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

egy más cégére tért át. 33 olyan könyvtárral ké
szült interjú, amely új rendszert vezetett be.
A rendszercsere okai között a következők
szerepeltek (az említés gyakorisága sorrendjé
ben): a funkcionalitás fokozása, a hardver kapa
citásának növelése, a könyvtári tevékenység ki
terjedése, a bizalomvesztés a korábbi eladóban,
a karbantartó szolgálat hiánya, megoldatlan
problémák a rendszerben, megszűnt az eladó
cég, használói panaszok, magas üzemeltetési
költségek.
A váltás végrehajtására nem minden könyv
tár készített tervet; a terv hiánya azokra a könyv
tárakra volt jellemző, amelyek jogi vagy gazda
sági nehézségekkel birkóztak. A tervezés folya
matában néhol csak egy-két vezető, máshol
nagyobb team vett részt, esetenként külső in
tézmények, szakértők bevonásával. Igen lénye
gesnek bizonyult, hogy az érdekeltek kellő tájé
koztatást kapjanak.
A váltás tényleges lebonyolításában a könyv
tárak több mint fele nem volt képes betartani a
kitűzött határidőt. Viszont gyakorlatilag nem je
lentett időkiesést az áttérés, mert a könyvtárak
zöme párhuzamosan futtatta az újat a régivel
vagy háttérrendszerre támaszkodhatott.
Az áttérés legbonyolultabb és legfontosabb
része a könyvtár bibliográfiai adatbázisának az
átemelése. A problémák fő oka az, hogy az
egyes rendszerek más- és másképpen kezelik a
rekordokat.
A rendszercsere általában hardver-kiadások
kal is járt, bár több könyvtárnak sikerült a régi
eszközöket is felhasználnia. A legtöbb helyen
egyidejűleg fejlesztették a távközlési eszközöket
is. Esetenként újrakábelezés és újracímkézés (ál
talában vonalkódra) is szükségesnek mutatkozott.
Nagy súlyt helyeztek a kiképzésre a rend
szerváltás során. Az eladó maga is részt vett a
személyzet felkészítésében, ez azonban nem
járt mindenütt döccenők nélkül. Csak a könyv
tárak fele szervezett külön programot a haszná
lókat megtanítani az új rendszerre.
Az új rendszer bevezetését sokhelyütt propa
gandakampány kísérte; másutt viszont visszafo
gottabbak voltak, félvén az esetleges zavaroktól.
A régi eladókkal való kapcsolatra jellemző,
hogy a könyvtárak negyede elégedett, fele közöm
bös és ismét negyede elégedetlen volt velük. Az új
eladókhoz való viszony sem alakult azonban fel
hőtlenül; a könyvtárak mindenesetre óvatosabbakká váltak korábbi tapasztalataik alapján.
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Az áttéréshez adható tanácsok közül néhány:
érdemes összekapcsolni állományellenőrzéssel,
írásban rögzítendő az adatbeviteli eljárás, a sze
mélyzetet érdekeltté kell tenni és alaposan meg
kell ismertetni a rendszerrel, az eladóval jó üzleti
kapcsolatot kell kialakítani stb.
(Papp István)

93/205

MOSCOSO, Purificación - RIOS, Yolanda: Uso
de sistemas automatizados en las bibliotecas
universitarias espanolas = Rev.Esp.Doc.Cient.
14.vol. 1991.3.no. 326-339.p.
Rés. angol nyelven.
Számítógépes könyvtári rendszerek haszná
lata a spanyol egyetemi könyvtárakban
Egyetemi könyvtár; Formátum -gépi; Gépi
könyvtári hálózat; Integrált gépi rendszer; Számí
tógépesítés

Az Európai Közösség kezdeményezésére
1986-ban készült felmérések 1990-es aktualizá
lása sok területen mutat jelentős változást. 39
spanyol egyetemi könyvtár közül 16-ban van je
len a számítógépesítés (41 t ó ) .
A mágneses adathordozón rögzített össze
sen 753 ezer bibliográfiai tételből közel 300 ezer
DMARC, 192 ezer IBERMARC, 188 ezer CATMARC és 17 ezer UNIMARC formátumú (a téte
lek döntő többsége monográfiákra, s alig 60 ezer
periodikumra vonatkozik).
Az egyetemi területen láthatóan vezető
DOBIS/LIBIS rendszer a közkönyvtárakban is
fontos szerepet játszik (23%-os előfordulással),
ám a szakkönyvtárak közül sehol sem fordul elő.
Ott q SABINI a leggyakoribb.
A számítógépesített egyetemi könyvtárak mind
egyikében működik a katalogizáló modul. Második
helyen (86%-os előfordulással) az OPAC áll. A
könyvtárak fele használja a szerzeményezési,
harmada a kölcsönzési modulokat. A számítógé
pes rendszer a könyvtárak 20%-ában segíti az
előfizetést, és mindössze egy könyvtár használja
rendszerét a könyvtárközi kölcsönzésben is.
Az adatbázis-feltöltés forrásai közül az egye
temi könyvtárak használják leginkább az online
és CD-ROM adatbázisokat. Más könyvtárak ka
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talógusait adatforrásként az egyetemi könyv
tárak csak igen kevéssé, míg a közkönyvtárak
az adatbázisokkal közel azonos mértékben
használják. A bibliográfiák használata valamivel
jelentékenyebb az egyetemi, s kisebb a köz
könyvtárak esetében. A szakkönyvtárak egyenlő
kis mértékben használják a bibliográfiákat és ka
talógusokat, szignifikánsan magasabb az adat
bázisok használata. Az egyetemi és a szakkönyvtárak inkább rekordonként töltenek le ada
tokat, míg a közkönyvtárak gyakrabban élnek a
fájl-áttöltés módszerével.
A retrokonverzió terén igen nagy az egyetemi
könyvtárak elmaradása: 60%-ukban folyik ilyen
tevékenység, mindössze egy könyvtár fejezte
be, 26% pedig még el sem kezdte katalógusai
nak géppel olvashatóvá tételét. A retrokonverzió
az esetek többségében saját munkát jelent, 2020% fordul külső cég szolgáltatásához, illetve
használ adatbázisokat e célra.
Az új technológiák használata a spanyol
egyetemi könyvtárakban elsősorban CD-ROM
használatot jelent (a könyvtárak 80%-ában). Ezt
a könyvtárak háromnegyedében bibliográfiai ke
resésre, közel felében katalogizálásra, 40%ában gyarapításra, harmadában retrokonverziós
célokra és 20%-ában könyvtárközi kölcsönzésre
használják. Új technológiának számít még a fax (a
könyvtárak háromnegyedében), az online adatbá
zis-lekérdezés (a könyvtárak közel felében). Elekt
ronikus levelezést a könyvtárak 40%-a használ,
egyetlen könyvtárban van videotex-alkalmazás.
Fontos szerepet játszik a DOBIS/LIBIS rend
szert használó könyvtárakat összekötő hálózat,
melynek központjában (az oviedói egyetemen)
valamennyi résztvevő központi katalógusát tart
ják fenn. A katalógus nyilvános csomagkapcsolt
hálózaton (X.25), 4800 bps sebességű vonalon
érhető el. A hálózat célja a központi katalógus
fenntartása és hozzáférésének biztosítása, a re
kordcsere lehetővé tételével a feldolgozás-duplikálás elkerülése és az európai színvonalú infor
mációs összeköttetés biztosítása. E hálózat mel
lett rövidesen működésbe lép az egyetemi
könyvtárak hálózata (REBIUN), melynek fő célja a
könyvtárközi kölcsönzés, a központi lelőhelyjegy
zék és a katalogizálásban való együttműködés elő
segítése. A DOBIS/LIBIS hálózatban hét, a
REBIUN-ban kilenc résztvevő egyetem van (két
egyetemi könyvtár mindkét hálózat tagja).
1986 óta megnövekedett a készen kapható
rendszerek kínálata. Az akkor kínált SABINI,

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

Külföldi folyóirat-figyelő

DOBIS/LIBIS és ALEPH mellé mostanra piacra
lépett az ABSYS, PALS és a VTLS. Néhány
egyetemi könyvtár épp most döntött a LIBER
TÁS mellett, és a Nemzeti Könyvtár számára
fejlesztett ILIADA is kereskedelmi terjesztésre
készül. A DOBIS/LIBIS terjedését a számos
egyetemen rendelkezésre álló IBM gépek, és az
egyetemi könyvtáraknak az egyetem meglévő
rendszereit kihasználó törekvései magyarázzák
elsősorban. Érdemes megjegyezni, hogy 1986ban tíz egyetemi könyvtár tervezett ad hoc rend
szert, ám ma ezek közül csak kettő működik. A
formátumok tekintetében lényeges változás a
DMARC növekvő használata (a DOBIS/LIBIS in
stallációk eredményeként). Most 9 egyetemi
könyvtár használja a DMARC, 6 az IBERMARC,
3 a CATMARC és egy az UNIMARC formátumot.
1986-ban a szerzeményezés volt még a leg
elterjedtebb modul, ma egyértelműen a katalogi
zálás és az OPAC az; míg 86-ban gyakorlatilag
még nem létezett, ma a 15 gépesített egyetemi
könyvtár közül 13-ban működik. A katalán egye
temek központi folyóiratkatalógusa, amely 1986ban terv volt, ma valóság. A monográfia-rekor
dok száma megnégyszereződött, ám lényege
sen kisebb ütemű a periodikumok növekedése,
mivel a DOBIS/LIBIS rendszert használó könyv
tárak nem automatizálják a periodikum-nyilvántartást. A retrokonverzió nagyobb ütemű megin
dításához hiányoznak a személyi és anyagi felté
telek. Az új szolgáltatások közül az adatbázisok
online elérése a legjelentősebb.
(Mohor Jenő)

93/206
RORISSA, Abebe - BAMUHIIGA, Bemard B. CHISENGA, Justin [et al.j: ABNCD+: a prototype
fór an integrated information storage and
retrieval system = Microcomp.Inf.Manage. 9.vol.
1992. 3.no. 137-159.p.
ABNCD+: Egy integrált információkeresési
rendszer prototípusa
File-szervezés -gépi; Integrált gépi rendszer

A cikk azt ismerteti, hogy 1. milyen módsze
rekkel lehet egy információtárolási és -keresési
rendszert integrálni; 2. hogyan építhetők és bő
víthetők helyi/intézményi adatbázisok más, ere

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

detileg eltérő szoftverrel készült adatbázisokból
kinyert és letöltött rekordokból vagy szegmen
sekből; 3. hogyan generálhatók információs
termékek és szolgáltatások egy integrált adatbá
zisból; és 4. hogyan valósítható meg forrásmeg
osztás a könyvtárak és tájékoztatási intézmé
nyek között adatbázisok és szoftver cseréjével.
Kiemelten ismerteti az adatbázisok összevo
násának néhány problémáját.
(Autoref.)

93/207
BUSTION, Marifran - HIGHSMITH, Anne L.:
Incorporating
binding operations intő an
integrated library system = Ser.Libr. 20.vol. 1991.
4.no. 25-33.p.
A köttetési nyilvántartás automatizálása a
NOTIS integrált könyvtári rendszerben
Integrált gépi rendszer; Köttetési nyilvántartás

A Texas A and M University Sterling C. Evans
könyvtárában gépi köttetési nyilvántartást vezet
nek, a NOTIS integrált könyvtári rendszer kere
tében. Ezt a kölcsönzési és a megrendelési/kifizetési/beérkezési nyilvántartásokban szereplő
„pszeudohasználó” és „művelet dátuma” funk
ciók használatával érték el. Háromféle üzenet ér
tesíti a használókat az online nyilvános képer
nyőkön arról, hogy az adott pillanatban hol talál
ható a dokumentum. A köttetési részlegben a
munkafolyamat nyomonkövetésére a SAS (Statistical Analysis System) programot fejlesztették
ki. Ez a köttetendő dokumentumok hatékonyabb
feldolgozását eredményezte, sok esetben meg
szűnt a papíron történő nyilvántartás, és gyorsan
és pontosan hozzáférhetővé váltak a kötés
egyes stádiumaira vonatkozó információk. Egy
helyre kerültek a kötésre vonatkozó információk,
és a dátummal kapcsolatos funkciót kiegészítés
képpen más dokumentumokra és információhor
dozókra (például hírlapokra) is felhasználták.
Néhány funkció esetében folytatódnak a kézi
nyilvántartások, például a tényleges kötés fizikai
jellemzői (szín, méret) esetében. Bár a kötési
funkciók továbbra is munkaigényes műveletek,
újabb erőfeszítések történnek a funkciók gépesí
tésére a lehetőségek szerint.
(Autoref.)
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93/208
KATSURA, E. - TAKASU, A. - HARA, S. [et al.:
Design considerations for capturing an electronic
library = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 2.no.
99-112.p. Bibliogr. 20 tétel.
Tervezési szempontok elektronikus könyvtár
létesítéséhez
Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus könyvtár;
Figyelőszolgálat; Gyorstájékoztatás; Szoftver

A CyberMagazine nevű elektronikus könyvtári
rendszer létrehozásának tervezési alapelveit és
elméleti hátterét ismerteti a cikk. A CyberMagazi
ne a használóknak azt a fajta hozzáférést képes
nyújtani, amely jelenleg a nyomtatott dokumentu
mokból való információszerzés során általában
használatos. A cikk ismerteti a CyberMagazine
szoftverének architektúráját. Kitér a multimédia
adatok kezelésével és manipulálásával kapcso
latos elméleti háttérre és más kapcsolódó kérdé
sekre is. A cikk illusztrálja az elektronikus könyv
tár létrehozásának kutatási-fejlesztési filozófiáját
is. A rendszer bővítésének tervezett területei:
gyorstájékoztatás, dokumentumszolgáltatás stb.
(Autoref. alapján)
Lásd még 169, 172

terfészét vizsgálja a használóbarát jelleg, a
használók képzése, az output szabályozása és a
dokumentáció szempontjából. Az értékelés célja,
hogy megállapítsák, kényelmesen használható-e
a Micro CDS/ISIS mindenféle használó (kezdők,
középhaladók és tapasztaltak) által. Következte
tése: a Micro CDS/ISIS alkalmasabb a középha
ladók és a tapasztaltak számára, mint a kezdők
számára.
(Autoref.)

93/210
SIEVERTS, E.G. HOFSTEDE, M. LOBBESTAEL, G. [et al.]: Software for
information storage and retrieval tested,
evaluated and compared. Part 5. Personal
information managers, Hypertext and Relevance
ranking programs = EI.Libr. 10.vol. 1992. 6.no.
339-357.p. Bibliogr.
információtárolásra és -keresésre szolgáló
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha
sonlítása. 5. rész. Egyéni információkezelő,
hiperszöveg- és relevancia-rangsoroló prog
ramok.
Az 1-4. részt lásd: 92/193, 92/304, 92/384,
93/097.
Egyéni dokumentáció; Hiperszöveg; Információ
keresési rendszer értékelése; Kisszámítógép;
Szoftver

Számítógép-szoftver

93/209
PERERA, Pradeepa: Micro CDS/ISIS: a critical
appraisal of its search interface = Program.
26.vol. 1992. 4.no. 373-386.p. Bibliogr. 13 tétel.
A Micro-CDS/ISIS keresési interfészének kriti
kai értékelése
Gépi információkeresés; Szoftver

A Micro CDS/ISiS szoftvercsomagot az
Unesco terjeszti nem profit-orientált intézmények
között, ingyenesen. Alkalmas nem numerikus,
változó hosszúságú, szöveges információk ke
zelésére. Ez a cikk a 2.3-as változat keresési in
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A cikksorozat ötödik részében hét program
tesztelési eredményeit ismertetik. Ez esetben
személyes információkezelő (3by5/RediReference, askSam, Dayflo Tracker, Ize), hiperszövegkezelő (Folio Views, Hyper KRS/HyperCard;
egyébként az askSam, az Ize és a Personal Librarian is rendelkezik hiperszöveg lehetőségé
vel), és relevancia-rangsoroló (Personal Librarian) programokról olvasható 100-100 tény táblá
zatos formában, illetve az egyes rendszerek
ismertetése külön-külön. Minden program MSDOS operációs rendszerben működik, a Perso
nal Librarian Windows-ban és néhány más rend
szerben is.
(Autoref.)
Lásd még 141, 162, 167
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Külföldi folyóirat-figyelő

A jövő könyvtára

93/211
VAN TRIER, Gerard M.: The future of libraries
and information Services: report of a Delphi
study = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 3.no.
205-215.p.

információs láncban résztvevők szerepköre lé
nyegében változatlan marad. Ennek ellenére a
kommunikációs csatornák rövidebbek lesznek,
az új csatornákat (szerző - végső felhasználó,
kiadó - végső felhasználó) jobban kihasználják
majd; a verseny növekedése - különösen az in
formációterjesztés terén - némi feszültséget fog
okozni.
(Autoref.)

A könyvtárak és tájékoztató szolgáltatások
jövője; beszámoló egy Delphi-vizsgálatról
Elektronikus könyv; Igénykutatás dokumentációs
szolgáltatásokra; Információáramlás; Információ
hordozó; Prognózis

1991-ben a Holland Könyvtári és Tájékoz
tatási Tanács (RABIN) Delphi-vizsgálatot kezde
ményezett arról, hogy milyen lesz az információs
lánc 2000-ben, milyenek lesznek logisztikai vo
natkozásai, és mennyiben felel majd meg egy
másnak a kínálat és a kereslet. A kérdőíves
vizsgálatban orvostudományi, jogi szakemberek
és az általános közönség vett részt. A tapasz
talatokat három, a válaszolók közül kiválasztott
szakértői csoport kommentálta.
Az információs szektorban fokozatos, nem
radikális változás várható, az elektronikus infor
máció növekvő jelentősége és haszna követ
keztében. A különböző információk és hordozók
használata várhatóan évente 1-4 %-kal nő. Az
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Lásd még 195

Kiadói tevékenység
Lásd 197-198
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Az ismertetett cikkek forrásai:
ABI-Tech. - ABI-Technik (DE)
Alexandria - Alexandria (GB)
Am.Libr. - American Libraries (US)
Ann.Libr.Sci.Doc. - Annals of Library Science and Documentation (IN)
ARBIDO-R. - ARBIDO-R. (CH)
Aslib Inf. - Aslib Information (GB)
Aslib Proc. - Aslib Proceedings (GB)
Audiov.Libr. - Audiovisual Librarian (GB)
Austr.Libr.J. - Australian Library Journal (AU)
Bibi.Info - Bibliotheks Info (DE)
Bibliotéka - Bibliotéka (RU)
Bibliotekarz - Bibliotekarz (PL)
Bibliotheksdienst- Bibliotheksdienst (DE)
Boll.Inf.Assoc.ltal.Bibl. - Bolletino d’lnformazioni - Associazione Italiana Biblioteche (IT)
Buch Bibi. - Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibi.Fr. - Bulletin des Bibliothéques de Francé
(FR)
Bull.Med.Libr.Assoc. - Bulletin of the Medical Library
Association (US)
Can.Libr.J. - Canadian Library Journal (CA)
Cat.Classif.Q. - Cataloguing and Classification Quarterly (US)
Coll.Rés.Libr. - College and Research Libraries (US)
Doc.Bibl. - Documentation et Bibliothéques (CA)
Documentaliste- Documentaliste (FR)
El.Libr. - Electronic Libraries (I)
IF L A J .-IF L A Journal (I)
Inf.Serv.Use - Information Services and Use (I)
Inf.Technol.Libr. - Information Technology and Libra
ries (US)
Inf.Today - Information Today (US)
Int.Cat.Bibl.Cont. - International Cataloguing and Bibliographic Control (I)
Int.Classif. - International Classification (I)
Int.J.Microgr.Opt.Techn. - International Journal of Micrographics and Optical Technology (I)
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J.Acad.Librariansh. - The Journal of Academic Librarianship (US)
J.Am.Soc.Inf.Sci. - Journal of the American Society
fór Information Science (US)
J.Educ.Libr.Inf.Sci. - Journal of Education fór Library
and Information Science (US)
J.Inf.Sci. - Journal of Information Science (GB)
Kirjastolehti - Kirjastolehti (FI)
Kn.lnf. - Knőnice a Informácie (CS)
LIBER Q. - The LIBER Quarterly (I)
Libr.Congr.Inf.Bull. - Library of Congress Information
Bulletin (US)
Libr.Inf.Res.News - Library and Information Research
News (GB)
Libr. J. - Library Journal (US)
Libr.Rév. - Library Review (GB)
Local Stud.Libr. - The Local Studies Librarian (GB)
Microcomp.Inf.Manage. - Microcomputers fór Infor
mation Management (US)
Nachr.Dok. - Nachrichten für Dokumentation (DE)
Nat.Libr.News - National Libraries News (CA)
Naucn.Teh.Bibl. - Naucnye i Tehniceskie Biblioteki
(RU)
Online Rév. - Online Review (I)
Program - Program (GB)
Rev.Esp.Doc.Cient. - Revista Espanola de Documentación Científica (ES)
RQ - RQ (US)
Scand.Public Libr.Q. - Scandinavian Public Library
Quarterly (Sx)
Schulbibl.Aktuell - Schulbibliothek Aktuell (DE)
Sci.Technol.Libr. - Science and Technology Libraries
(US)
Ser.Libr. - The Serials Librarian (U>S)
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. - Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (DE)
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