
Egyéb könyvtárak

93/242
KAISER, Frances: An introduction to the 
international guidelines fór library Services to 
prisoners = IFLAJ. 19.vol. 1993.1,no. 67-73.p.

Rés. francia, német és spanyol nyelven.

Bevezető a börtönkönyvtári szolgáltatások 
nemzetközi irányelveihez

Börtönkönyvtár; Irányelvek -könyvtári; Szolgálta
tások

A szerző összefoglalja a nemzetközi szerve
zetek (ENSZ, Európa Tanács, IFLA) által készí
tett, a börtönkönyvtári szolgáltatások bevezeté
sére vonatkozó irányelveket. Megvizsgálja az 
ilyen szolgáltatások „filozófiáját” és céljait is, va
lamint vázolja az állomány, a személyzet, a be
rendezések, a közönségkapcsolatok és a finan
szírozás irányelveit. Végül, megemlékezve az 
első, Hollandiában létrehozott börtönkönyvtár 
150. évfordulójáról, néhány fogolynak a börtön
könyvtári szolgáltatásokról alkotott véleményét is 
közreadja.

(Autoref.)

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

93/243
HARRINGTON, Sue Anne: Serials canceilation: 
a continuing saga = Ser.Libr. 23.vol. 1992. 
1/2.no. 99-112.p. Bibliogr. 33 tétel.

Időszaki kiadványok lemondása - egy felmé
rés eredményei

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Folyóiratárak; Fo
lyóirat-előfizetés; Időszaki kiadvány

Az időszaki kiadványok lemondása minden 
érintett számára fájdalmas, de az áremelkedé
sek az egyetemi könyvtárakat kényszerhelyzet 
elé állították. Az 1991-es áremelkedések követ
keztében sok könyvtár tervez 1992-re lemondá
sokat. A cikk áttekinti a kialakult helyzet okait, és 
összefoglalja egy felmérés eredményeit, amely 
18 nagy amerikai egyetemre terjedt ki. Részlete
sen tárgyalja az University of Oklahoma 1977-es 
és 1984-es lemondásait, és az egyetemi folyó
iratrendelési bizottság 1991-es munkájának 
eredményeit. A könyvtárak foiyóiratbeszerző 
munkájában változtatásokra van szükség. A le
hetséges megoldások: hozzáférés tulajdonjog 
nélkül és elektronikus publikáció.

(Autoref.)

Lásd még 260

Állományvédelem

93/244
HAMILTON, Geoffrey: Newspaper preservation 
and access: developments and possibilities = 
Interlend.Doc.Supply. 20.vol. 1992. 2.no.
43-48.p. Bibliogr. 10 tétel.

A hírlapok megőrzése és hozzáférhetővé té
tele; a NEWSPLAIM program eredményei és 
lehetőségei

Együttműködés -belföldi; Hírlap; Hozzáférhető
ség; Megőrzés; Mikrofilmezés

A cikk a nagy-britanniai napilap-ellátással és 
a British Library Napilap Könyvtárának (Newspa
per Library) szolgáltatásaival foglalkozik. Ismer
teti a NEWSPLAN nevű együttműködési progra
mot, amelynek célja a helyi újságok mikrofilme
zése. Felvázol egy újságkölcsönzési kísérletet, 
amely végül sikertelennek bizonyult. További
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Külföldi folyóirat-figyelő

megfontolásra javasolja mikrofilmezett újságok 
könyvtárközi kölcsönzését, ami növelhetné az 
egyes referensz-gyűjtemények erősségét.

(Autoref.)

93/245
ALEMNA, Anaba: Library security, book theft 
and mutilation: a study of university libraries in 
Ghana = Libr.Arch.Secur. 11.vol. 1992. 2.no. 
23-35.p. Bibliogr. 18 tétel.

A könyvtárak biztonsága, a könyvlopás és a 
könyvrongálás kérdései ghánai egyetemi 
könyvtárakban

Biztonsági berendezés; Egyetemi könyvtár; Fel
mérés; Könyvlopás; Könyvrongálás

A cikk a könyvlopást, könyvrongálást és a 
megfelelő biztonsági intézkedéseket tárgyalja, 
ghánai egyetemi könyvtárak esetében. Az adato
kat az ország három egyetemi könyvtárának ki
küldött kérdőívek segítségével gyűjtötték. Az de
rült ki, hogy bár mindegyik könyvtáros elismerte, 
hogy a probléma létezik a könyvtárában, leg
többjük nem ismeri a könyvlopás és könyvrongá
lás mértékét, mert erről nincsenek adatok. Tár
gyalja az egyetemek által már alkalmazott meg
előző intézkedéseket, s további, a jövőben 
bevezetendő módszereket is ajánl.

(Autoref.)

Különgyűjtemények

Lásd 237, 287

Feldolgozó munka

93/246
ANGULO, Sonsoles Celestino - BAEZA, Eiena 
Navarro: Retrospective conversion at the 
University of Sevilie: loading records from OCLC 
intő DOBIS bibliographic pool = LIBER Q. 2.vol. 
1992. 3.no. 343-349.p.

Retrospektív konverzió a sevillai egyetemi 
könyvtárban: OCLC rekordok betöltése a DO
BIS átmeneti rekordtárába

Egyetemi könyvtár; Konverzió; Szolgáltatások át
vétele

A Sevillai Egyetem 1989 óta használja a DO- 
BIS/LIBIS-t új beszerzéseinek katalogizálására. 
Ezt követően 12 kari könyvtár csatlakozott a 
rendszerhez, s továbbiak belépése is folyamat
ban van. A hálózatban közös bibliográfiai adat
bázist (rendszerkatalógust) építenek, az egyedi 
adatokat lokális szinten kezelik. A DOBIS/LIBIS 
VSE/ESA operációs rendszer alatt egy IBM 9221 
gépen fut. A jelenlegi 80 terminált rövidesen 100- 
ra bővítik. A felhasználók a lokális hálózaton 
vagy ETHERNET-en érik el a rendszert. Vala
mennyi olvasóteremben használható az online 
olvasói katalógus. A kölcsönzési alrendszer be
vezetését 1992 végére tervezik, a gyarapítási al
rendszeré még várat magára.

A teljes központi katalógus megvalósításához 
meg kellett kezdeni a retrospektív konverziót, 
amelyet az egyetemi hatóságok finanszíroznak. 
A két évre szóló projekt 7 kari könyvtár 125 
ezres cédulakatalógusának feldolgozását tűzte 
ki célul. A választott módszer: helyi adatbevitel 
és külső források felhasználása.

Feltételezték, hogy a spanyol egyetemi 
könyvtárak állományában jelentős átfedések 
vannak. Ezért először a Navarrai Egyetem állo
mányából kísérelték meg rekordok letöltését. Ez 
azonban sikertelennek bizonyult az ékezetek 
használatában, a tiltott szavakban, a kódtábláza
tokban és a katalogizálási szabályokban meglé
vő eltérések miatt. Ezután került sor az OCLC 
központi katalógusának tesztelésére, amelyben 
a találati arány 80% volt. Megoldásra várt, hogy 
miképpen lehet az OCLC rekordokat a DOBIS 
által használt DMARC-ba konvertálni.

Eltérések mutatkoztak a mezőazonosítókban, 
melyek közül néhányat nem kezel a DOBIS, má
sokra viszont nem volt szükség. Módosítani kel
lett a DOBIS néhány kódtábláját. A DOBIS és a 
MARC néhány almezőt másként kezel, ami az 
online katalógus használatánál és a nyomtatott 
outputoknál is zavart okoz. A problémák java ab
ból ered, hogy a DOBIS-t az elmúlt évek során 
nem tették igazán MARC-kompatibilissé. így ma
gán a DOBIS-on kellett helyi fejlesztéseket vé
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gezni. Ez természetesen gondokat jelent, amikor 
DMARC formátumú rekordokat akarnak expor
tálni más DOBIS felhasználóknak.

Az OCLC-től havonként érkező mágnessza
lagokat a DOBIS átmeneti rekordtárába töltik off- 
line módon. A tételkereséshez az OCLC MICRO- 
CON szolgáltatását használják. A MICROCON- 
na! floppy lemezekre írják, majd megküldik az 
OCLC-nek az egyes konvertálandó címek kere
ső kulcsait, amelyek a következő adatelemek 
bármely kombinációja lehet: ISBN, LCCN, kiad
ványtípus, a megjelenés éve és az előállítás 
módja. A spanyol nyelvű, az ISBN bevezetése 
előtti címeket egyenként keresik képzett könyv
tárosok az online katalógusban.

Az átmeneti rekordtár használatának munka
menete:

1. A feldolgozó a DOBIS terminálhoz viszi a 
raktári jelzet szerinti katalógus egy fiókját. 
Egyenként hasonlítja a cédulákat az átmeneti re
kordtárban, találat esetén áthívja a rekordot a 
rendszerkatalógusba. Ha nincs találat, önállóan 
katalogizálják a tételt.

2. A rendszerkatalógusban már csak a követ
kező mezőket ellenőrzik: személy- és testületi 
nevek, sorozati címek, szakjelzetek.

3. Az ellenőrzött tételhez hozzárendelik a pél
dányadatokat.

Az átmeneti rekordtárbói 7 rekordot tudnak 
elkészíteni óránként, míg saját feldolgozással 4- 
et.

A Jogi Kar számára 25 ezer rekordra kötöttek 
szerződést az OCLC RETROCON szolgáltatá
sának használatára. A behasonlítást és a pél
dányadatok bevitelét ez esetben az OCLC mun
katársai végzik a raktári jelzet szerinti katalógus 
alapján, ezután a rekordok azonnal a rend
szerkatalógusba kerülnek.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az átme
neti rekordtárból való átvétel hibátlanabb rend
szerkatalógust eredményez.

Az automatizálás kezdetén, az eredeti katalo
gizálás során a katalogizálás színvonala rendkí
vül magas volt. A revízióra és a besorolási ada
tok ellenőrzésére sok időt fordítottak. Ilyen 
módszerrel nem lehet elérni, hogy minden új be
szerzés azonnal az online katalógusba kerüljön 
és a teljes állomány retrospektív katalogizálása 
is megtörténjen. A minőségi követelményeket 
ezért lejjebb kellett szállítani, illetve azt kellett fi
gyelembe venni, hogy a felhasználók számára 
mi jelenti a minőséget. E megfontolások vezettek

a már meglévő gépi katalógusadatok átvételé
hez.

Tervezik a retrospektív konverzió kiterjeszté
sét további 5 andalúziai egyetemmel. A program 
a sevillai társadalomtudományi állomány 200 
ezer rekordjával folytatódik, a RETROCON szol
gáltatás igénybevételével. A feltehető találati 
arányt most vizsgálja az OCLC. Figyelembe 
véve az egyetemek állománya közötti nagy átfe
dést, az átvett rekordok ára csökken, ha csak 
akkor kezdik el a többi egyetem állományának 
feldolgozását, ha a sevillaival készen vannak.

(Berke Barnabásné)

93/247
THORBURN, Colleen: Cataloging remote 
electronic joumals and databases = Ser.Libr. 
23.vol. 1992. 1/2.no. 11-23.p. Bibliogr.

Távoli elektronikus folyóiratok és adatbázi
sok katalogizálása

Adatbázis; Elektronikus publikáció; Gépi doku
mentumleírás; Időszaki kiadvány

Az elektronikus publikációk megjelentével a 
katalogizáló munkája már nemcsak az illető 
könyvtár állományára terjed ki. A cikk a katalogi
záló könyvtáros változó szerepével foglalkozik, 
és példákat mutat be arra, hogy a dokumentum
leíró -  a korszerű technológiák és formátumok 
felhasználásával -  hogyan teheti hozzáférhetővé 
az elektronikus folyóiratokat.

(Autoref.)

93/248
FOGGIN, Carol Monroe: Title changes: another 
view = Ser.Libr. 23.vol. 1992. 1/2.no. 71-83.p. 
Bibliogr. 27 tétel.

Címváltozások - egy másik nézet

Cím; Időszaki kiadvány

A cikk egy, az időszaki kiadványok címválto
zásaival kapcsolatban végzett irodalomkutatás 
eredményeit mutatja be: hogyan bírálták a 
könyvtárosok a kiadókat a szerintük szükségte
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Külföldi folyóirat-figyelő

len változtatásokért, mik voltak a címváltozások 
okai, és mennyibe kerültek. A szerző szerint a 
könyvtárosok kritikájának zöme megalapozatlan, 
mert az elfogadhatatlan változtatások száma 
nem olyan nagy, mint ahogyan ezt a könyvtáro
sok állítják, és a költségek sem olyan jelentősek, 
mint ahogyan ezt hitték. A könyvtárosok nem te
kinthetők az időszaki kiadványok közvetlen fel
használóinak, mert ezek az olvasók. Hogy egy 
cím megváltozzon-e vagy ne, az elsősorban a 
kiadókra és az olvasókra tartozik, és csak má
sodsorban a könyvtárosokra.

(Autoref.)

93/249
HARRISON, Scott Edward: Chinese names in 
English = Cat.Classif.Q. 15.vol. 1992. 2.no. 
3-14.p.

Kínai nevek transziiterálása angolra

Nem latin betű; Transzliteráció

Az eredeti kínai írással leírt nevek alig 
okoznak gondot azoknak, akik ismerik az írott 
nyelvet. Ha a neveket szabványosan transzlite- 
rálják, akkor valamennyi információ elvész 
ugyan, de a nevek még a legtöbb esetben felis
merhetők. Ha viszont a nem hivatalos kínai nyelv 
(dialektusok) neveit transzliterálják szabadon, 
akkor ezek a nevek igen nehezen azonosíthatók 
a bibliográfiai számbavétel szempontjából. A je
len tanulmány ezeknek a nem szabványos kínai 
neveknek az angolra való transzliterálásával fog
lalkozik, és javaslatokat tesz arra, hogy hogyan 
vegyék fel ezeket a könyvtári katalógusokba.

(Autoref.)

93/250
JANSEN, Rolf: Thesaurusrelationen als 
instrumentelle für Hypertext und Wíssensbanker? 
= Nachr.Dok. 44.Jg. 1993.1.no. 7-14.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven.

A tézauruszrelációk mint a hí perszöveg és az 
ismeretbázisok segédeszközei

Hiperszöveg; Szakértő rendszer; Tézaurusz

A hiperszöveg általános bemutatása után a 
szerző elmagyarázza, hogy az egyes fogalmak 
és az ezek ábrázolásai közötti összefüggések 
milyen mértékben és miért fontos szempontjai a 
hiperszövegnek és az ismeretbázisoknak. Az in
formációs és dokumentációs gyakorlatban a 
fogalmak közötti kapcsolatokat általában tezau
rusz-kapcsolatokkal fejezik ki. Milyen követel
ményeket kell támasztanunk a tezaurusz-kapcso
latokkal szemben, hogy használhatók legyenek 
hiperszöveg-kapcsolatok létrehozására? Milyen 
a tezaurusz-kapcsolatok szabványos meghatá
rozása (hierarchikus-nem hierarchikus, irányított
nem irányított kapcsolatok)? Az ismeretosztályo
zás jelenlegi eredményeinek rövid kritikai áttekin
tése után a szerző javaslatokat tesz arra, hogy 
hogyan lehetne jobban osztályozni és meghatá
rozni a fogalmak közötti kapcsolatokat az infor
mációtudomány és a tájékoztatási gyakorlat szá
mára. Ezek a javaslatok szélesebb, differenciál
tabb lehetőségeket biztosítanának a szemantikai 
hálók létrehozására. Végül a javasolt osztályozá
si rendszernek a hiperszövegre és az ismeretbá
zisokra gyakorolt hatását tárgyalja.

(Autoref.)

Lásd még 213, 233

Katalógusok

93/251
BASISTA, Thomas - MICCO, H. Mary - 
RAMBLER, Linda: Designing the OPAC user 
interface to improve access and retrieval = 
Microcomp.Inf.Manage. 8.vol. 1991. 2.no.
87-103.p. Bibliogr.
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Egy hatékonyabb használói interfész ki- 
fejlesztése az Indiana University of Pennsyl
vania könyvtárának online katalógusához

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Online 
katalógus

A cikk az Indiana University of Pennsylvania 
online-katalógus kutatási projektjét ismerteti, 
amelyet a Council on Library Resources és az 
amerikai oktatásügyi mininsztérium finanszíro
zott, műszakilag pedig a Carlyle Systems, Inc. 
támogatott. A cikk egy olyan használói interfész 
kifejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amelyik köny- 
nyebbé teszi a rendszer használatát és az infor
mációkeresést a nagy szöveges adatbázisok
ban. A hardver-konfigurációt a NeXT rendszer 
berendezéseiből építették ki.

(Autoref.)

Információkeresés

93/252
HERGET, Josef: Informationsvermittlung zu 
Beginn dér 90er Jahre. Teil 4: Wirtschaftlich- 
keitsnachweis = Nachr.Dok. 44.Jg. 1993. 2.no. 
101-107.p.

Információkeresés a 90-es évek elején, 4. 
rész: a gazdaságosság kimutatása

Az 1-2. részt lásd: 93/68, 93/177

Felmérés; Gazdaságosság -könyvtárban; Infor
mációkeresési rendszer értékelése

A szerző egy kérdőíves felmérés eredményeit 
adja közre, amelyet a Német Szövetségi Köztár
saság vállalati információs részlegei vezetőinek 
címeztek. A felmérésből az derült ki, hogy csak 
kevés szervezet használ szisztematikusan infor
mációértékelési módszereket (költségelemzés, 
költség-haszon elemzés, output-mérés, haszná
lói elégedettség mérése). Ezenkívül az alkalma
zott módszerekkel csak igen kis mértékben van
nak megelégedve.

(Autoref.)

93/253
KASCHNY, Martin: Verdrángung privátén 
Angebotes im Markt für Online-lnformations- 
vermittlungsstellen = Nachr.Dok. 44.Jg. 1993.
2.no. 89-100.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven.

A magán online információszolgáltatások 
kiszorítása a piacról

Információpiac; Online információkeresés; Tájé
koztatási intézmény; Tájékoztatási vállalkozás

A cikk azt vizsgálja, hogy a magánvállalko
zásként működő online szolgáltatásokat kiszorít- 
ja-e, illetve helyettesíti-e a kormányzati beavat
kozás. Meghatározza az online információszol
gáltatások stratégiai célcsoportjait, és ismerteti 
az ezek elérését akadályozó tényezőket. Követ
keztetésként megállapítja, hogy a kormányzati 
beavatkozás valószínűleg több, már létező infor
mációs szolgáltatást „űzött el”, és akadályozza 
az új szolgáltatások beindítását is.

(Autoref.)

93/254
SIDDIQUI, Moid A.: Online searching in a 
university library of a developing country = 
Microcomp.Inf.Manage. 8.vol. 1991. 3.no.
187-195.p.

Online keresés egy fejlődő ország egyetemi 
könyvtárában

Egyetemi könyvtár; Kisszámítógép; Online infor
mációkeresés

A mikroszámítógép-technológia megjelenése 
a felsőoktatási intézményekben már nem álom, 
hanem valóság. Szaud-Arábiában már minden 
egyetemi könyvtárban fellelhetők a mikroszámí- 
tógépes rendszerek különféle formái, amelyek a 
használói igények különféle szintű kielégítésére 
képesek. A King Fahd University of Petroleum & 
Minerals (KFUPM) könyvtára többek között a kö
vetkező feladatokra használ mikroszámítógépe
ket: online keresés, CD-ROM keresés, könyv
tárközi kölcsönzés és szövegszerkesztés. A cikk

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



Külföldi folyóirat-figyelő

ismerteti a KFUPM könyvtára által nyújtott online 
keresési szolgáltatás jelenlegi helyzetét és azt, 
hogy a mikroszámítógépet milyen módon 
használták fel az online keresésekhez.

(Autoref.)

Lásd még 296

Olvasószolgálat, referensz

93/255
BUTLER, John T.: A current awareness service 
using microcomputer databases and electronic 
mail = Coll.Rés.Libr. 54.vol. 1993. 2.no.
115-123.p. Bibliogr. 22 tétel.

Témafigyelő szolgáltatás mikroszámítógépi 
adatbázisok és elektronikus posta segítsé
gével

Egyetemi könyvtár; Elektronikus posta; Figyelő- 
szolgálat; Kisszámítógép

Az egyetemi könyvtárak egyik gazdasági kihí
vása, hogy az oktatók és a kutatók számára test
re szabott szolgáltatásokat nyújtsanak a folya
matos szakmai információellátás iránti igények 
kielégítésére. A jelen cikk egy kísérleti témafi
gyelő szolgáltatásról számol be, amely hetente 
látja el friss irodalommal az igénylőket, aránylag 
alacsony költségek mellett. A keresési eredmé
nyeket mikroszámítógépi adatbázisokból állítják 
elő, és elektronikus úton továbbítják az oktatók
nak a nagyszámítógép, az egyetemi számító
gép-hálózat és elektronikus posta segítségével. 
A cikk ismerteti a szolgáltatás rendszerét, elemzi 
a jelenlegi költségeket, és előrevetíti a várható 
kiadásokat is, amennyiben a témafigyelést egy 
nagyobb használói csoportra terjesztenék ki.

(Autoref.)

Lásd még 268

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

93/256
WOOD, Dávid N.: Recent developments at the 
British Library Document Supply Centre = 
Interlend.Doc.Supply, 20.vol. 1992. 4.no.
159-163.p.

Újabb fejlemények a British Library Doku
mentumszolgáltató Központjának életében

Dokumentumszolgáltatás; Gazdaságosság 
-könyvtárban; Könyvtárközi kölcsönzés; Marke
ting; Nemzeti könyvtár

A British Library Dokumentumellátó Központ
ja már 30 éve áll a dokumentumellátás szolgála
tában. A legtöbb irányelve és gyakorlata kiállta 
az idők próbáját. A költségvetési nyomás, a nö
vekvő verseny, az új technológiák „rohama" és a 
változó vezetési stílusok problémákat is, de új le
hetőségeket is jelentenek. A British Library teljes 
szervezete, s ezen belül a dokumentumellátó 
központ is stratégiai felülvizsgálat és átszerve
zés alatt áll. Ennek tervezett eredményei a kö
vetkezők: nagyobb mértékű üzleti jelleg, költség
hatékonyabb állománygyarapítás, a piac szük
ségleteire jobban alapozó szolgáltatások, több 
marketing tevékenység, stratégiai szövetség a 
hasonló jellegű vállalatokkal. Mindezek új szol
gáltatásokban, új díjazási politikában, az új tech
nológiák nagyobb mértékű hasznosításában, 
rugalmasabb fizetési mechanizmusokban, gyor
sabb dokumentumszállítási módszerekben, vala
mint átfogóbb és hatékonyabb figyelemfelkeltő 
szolgáltatásokban fognak megnyilvánulni.

(Autoref. alapján)

93/257
CORNISH, Graham P.: Charging fór interlibrary 
loan nationally and internationally = 
Interlend.Doc.Supply. 20.vol. 1992. 3.no.
102-107.p. Bibliogr. 6 tétel.
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Térítés a belföldi és a nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzésért és dokumentumszol
gáltatásért; egy felmérés tanulságai

Dokumentumszolgáltatás; Felmérés; Könyv
tárközi kölcsönzés; Könyvtárközi kölcsönzés 
-belföldi; Térítéses szolgáltatás

A szerző a már korábban hangoztatott néze
téből kiindulva helyesebbnek tartaná a doku
mentumszolgáltatás kifejezést használni a 
könyvtárközi kölcsönzés helyett, ugyanis nap
jainkban az esetek döntő többségében máso
latszolgáltatásra kerül sor, és nem az eredeti do
kumentum kölcsönzésére, ami a címben felvetett 
kérdést is más megvilágításba helyezi.

Az IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Hivatala 
(IFLA Office fór International Lending) az UAP 
program keretében számos elemzést készített 
az egyes országok könyvtárközi kölcsönzési 
rendszeréről. A fontosabb országok gyakorlatá
nak ismertetése során a szerző külön kitér a té
rítéses szolgáltatások elemzésére.

Általánosságban megállapítható, hogy az 
utóbbi időben egyre inkább terjed a kérdés diffe
renciált kezelése, azaz az alapszolgáltatás térí
tésmentes, a másolatért fizetni kell, és külön 
költségként számolják fel az expressz továbbí
tást, a fax vagy az elektronikus posta használa
tát. Ez a helyzet Nagy-Britanniában, az Egyesült 
Államokban, Kanadában és egyre inkább Nyu- 
gat-Európában.

Felmerül a kérdés, miért nem igyekszik min
den könyvtár legalább a könyvtárközi kölcsönzés 
teljesítéséből adódó költségeit fedezni. E kérdés 
megválaszolásához tisztában kell lennünk azzal, 
hogy évente 25 millió kérést teljesítenek a világ
ban, de sokkal több a kérő könyvtár, mint a telje
sítő, a dokumentumszolgáltató központokra 
aránytalanul nagy terhek hárulnak, míg mások
nak a költségvetésben elenyésző tétel a könyv
tárközi kölcsönzés teljesítésére fordított összeg.

Egy másik szempont a kérdés megítélésében 
politikai természetű. Számtalan országban tör
vény tiltja a térítés bevezetését, azaz ingyene
sen szolgáltatnak a könyvtárak, de ugyanakkor a 
kapott szolgáltatásért sem fizethetnek. Sok eset
ben a könyvtár nem érdekelt a bevételszerzés
ben, vagy egyenesen problémát jelent az esetle
ges díjak elkönyvelése.

Végül morális szempontból: a könyvtárak egy 
része alapszolgáltatásnak tekinti a könyvtárközi 
kölcsönzést, amelyért térítés nem kérhető.

A tapasztalatok szerint az utóbbi időben egy
re inkább eltolódik az arány a térítéses könyv
tárközi kölcsönzés felé.

(Pappné Farkas Klára)

93/258
SHILLINGLAW, Noel: Document supply and 
distance education library service = 
Interlend.Doc.Supply. 20.vol. 1992. 4.no.
143-151 .p. Bibliogr. 40 tétel.

Dokumentumszolgáltatás az egyetemi távok
tatás könyvtári ellátása keretében

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Könyvtárközi kölcsönzés -számítógéppel; Táv
oktatás

A cikk a távoktatással kapcsolatban vizsgálja 
a dokumentumellátás kérdését, különösen dél
afrikai környezetben. Először általános helyzet
képet ad a távoktatásról, amelyben a dokumen
tumellátásnak központi szerepet jut. A szerző 
megkülönböztetett figyelmet fordít a könyvtárak
nak a távoktatás folyamatában játszott szerepé
re. Megvizsgálja a könyvtárból származó szö
veg- és dokumentumszolgáltatás új lehetőségeit, 
valamint az új információtechnológiák táv
oktatásra történő hasznosítását.

(Autoref.)

93/259
TENOPIR, Carol: Electronic access to 
periodicals = Libr.J. 118.vol. 1993. 4.no. 54-55.p.

Elektronikus hozzáférés időszaki kiadvá
nyokhoz

Dokumentumszolgáltatás; Hozzáférhetőség; Idő
szaki kiadvány; Teljes szövegű adatbázis

Az adatbázisok közül a teljes szövegűek sza
porodnak a leginkább. Statisztikák szerint az 
adatbázisok egyharmada, a szöveges adatbázi

502 Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/3.
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sok 44%-a, a CD-ROM-ok 37%-a teljes szövegű. 
A teljes szövegű adatbázisok kétharmada peri- 
odikum. Jóval több, mint 3000 folyóirat-cím hoz
záférhető online, egyre nő a diszketten vagy 
mágnesszalagon forgalmazottak száma.

Mindez az alábbiak miatt vált lehetségessé:
1. A letapogatás (scanning) olcsóbbá és 

megbízhatóbbá vált, az optikai jelolvasás szoft
vere is fejlődött.

2. A CD-ROM-nak valamint az online rend
szerekhez és helyi adatbázisokhoz használható 
rögzített lemezmeghajtónak köszönhetően nőtt a 
tárolási kapacitás. Hatékonyabb tömörítő szoft
verek állnak rendelkezésre.

3. Gyorsabbá vált a számítógépes feldolgo
zás és távközlés.

4. A folyóirat-adatbázisok piacán a haszonra 
törekvő kereskedelmi forgalmazók -  de még a 
non-profit szervezetek is -  a használók igényei
hez igazodnak.

Teljes szövegű adatbázisként a következő tí
pusú periodikumok állnak rendelkezésre: 1. tu
dományos-műszaki folyóiratok, 2. népszerű ma
gazinok, 3. hírlapok, 4. híradók, közlönyök, 5. 
hírügynökségi jelentések. A nagy adatbázis-for
galmazók mindezeket szolgáltatják. Az első há
rom típus CD-ROM-on és egyre inkább mág
nesszalagon is rendelkezésre áll, néhány maga
zin és közlöny pedig diszketten.

Ezen adatbázisok három formátumot alkal
maznak:

1. ASCII szöveg -  ez kevesebb tárolási kapa
citást igényel, gyorsabban átvihető, nincs szük
ség speciális képernyőre, szavanként kereshető, 
letölthető, szövegszerkesztő vagy adatbázis ke
zelő programba átvihető. Viszont: nincs grafikára 
lehetőség, a megjelenítés nem hasonlít a meg
szokott folyóiratokéhoz.

2. Letapogatott kép -  megjelenése folyói
ratszerű (a nyomtatott változat digitális „fényké
pe”), jól használható egy bibliográfiai adatbázis
sal összekapcsolva (lényegében dokumentum
szolgáltatásra). Viszont: nagy feloldóképességű 
monitorra és lézernyomtatóra van szükség, a tel
jes szövegben nem lehet keresést végezni ill. azt 
manipulálni.

3. A kettő kombinációja -  itt az ASCII szöveg 
szolgál a teljes szövegben a keresésre, a letöl
tésre, a módosításra; a letapogatott kép pedig a 
megjelenítésre. Ezt a formátumot főként enciklo
pédiák esetén alkalmazzák. Ez igényli a legbo
nyolultabb hardvert és szoftvert.

Észak-Amerikában és Európában 19 cég fog
lalkozik teljes szövegű adatbázisok előállításá
val. Szinte mindig kiadják a nyomtatott változatot 
is, azt ugyanis számosán indexelik és referálják. 
Csak elektronikus folyóiratokat állít elő nagy 
számban az OCLC és az American Society fór 
the Advancement of Science. Emellett több száz 
folyóiratot „adnak ki” kutatók és könyvtárosok az 
Interneten való terjesztésre.

A könyvtárak -  ha mindkét változatot beszer
zik -  jelenleg kétszer fizetik az előfizetési díjat. 
Az elektronikusan tárolt cikkek használatáért (ol
dalanként vagy cikkenként) kért térítést vagy át
hárítják az olvasóra vagy a beszerzési keretből 
fizetik; esetleg dokumentumtípusonként differen
ciálnak (pl. a CD-ROM esetében átvállalják, az 
online keresésnél áthárítják). Valamennyi mód
szer igen költséges lehet, különösen a nagy
könyvtárakban, mert a szerzői jogdíj másolaton
ként elérheti a 18 dollárt. A hardver szükséges 
korszerűsítése igen költséges (monitorok, nyom
tatók, tárolási hely, letöltési és feldolgozási idő). 
Ezzel együtt megjósolható, hogy az elektronikus 
teljes szövegű folyóiratokra nagy jövő vár.

(Hegyközi Ilona)

93/260
BAKER, Dávid: Access versus holdings policy 
with special reference to the University of East 
Anglia = Interlend.Doc.Supply. 20.vol. 1992.
4.no. 131-137.p.

Online hozzáférés kontra állománygyarapítás 
- különös tekintettel a University of East Ang
lia könyvtárára

Állománygyarapítás; Dokumentumszolgáltatás; 
Egyetemi könyvtár; Felmérés; Gazdaságosság 
-könyvtárban; Online üzemmód

A University of East Anglia-t is súlyosan érinti 
a folyóiratárak emelkedése. 1991-ben 10%-os 
inflációs rátával számolva a természettudomá
nyok területén kétszámjegyű csökkentést kellett 
volna a folyóirat-rendelésekben végrehajtania, 
ha nem sikerült volna kiegészítő pénzeszközöket 
szereznie.

A könyvtárban csoport alakult a hagyomá
nyos könyvtári ellátás („folyóiratkötetek a pol
con”) alternatíváinak vizsgálatára. Azt a megol
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dást tekintették ideálisnak, ha a használók vala
mely online adatbázisból kiválaszthatják az őket 
érdeklő cikket, megrendelhetik azt, és a) digitális 
formában saját munkaállomásukon, vagy b) pos
tán papírmásolatként vagy c) letöltve/kinyomtat- 
va egy központi fogadóhelyen (pl. a könyv
tárban) hozzájuthatnak.

A szakirodalomból megállapították, hogy a 
gyarapítási együttműködés kevésbé gazdasá
gos, mint a British Library Dokumentumszolgál
tató Központjának (BLDSC) igénybevétele. A do
kumentumszolgáltatás -  legalábbis hosszú tá
von -  olcsóbb, mint a folyóiratok megvásárlása a 
könyvtár saját állománya számára.

A különböző ársávokban szakterületenként 
meghatározták az igényeknek azt a kritikus kü
szöbértékét, amely alatt gazdaságosabb a ren
delés törlése és az egyes cikkek beszerzése 
konkrét igények alapján. Ezek az értékek viták 
kiindulópontjául szolgálnak. (Idő hiányában a 
számításokban nem vették tekintetbe a felezési 
időt, a használói szokásokat, a könyvtárközi 
kölcsönzési kérések átfutási idejét.)

A csoport végső jelentésében az szerepel, 
hogy az elektronikus dokumentumszolgáltatás 
egyelőre nem volna kivihető ill. gazdaságos 
megoldás. A BLDSC-nek van már ugyan bizo
nyos digitális/online dokumentumszolgáltatása, 
de az még csak korlátozottan hozzáférhető, és a 
rendelési döntést jelentősen segítő referátumok 
vagy tartalomjegyzékek nem állnak rendelkezés
re. Ezenkívül az 1991-95-ös időszakban jelentős 
tőkeberuházásra lenne szükség ezen új szolgál
tatás bevezetéséhez.

1991 nyarától ingyenesen kereshetővé tették 
az ISI hivatkozásindexeit és tartalomjegyzék
szolgáltatását. Tervezik helyi hálózati rendelési 
lehetőség biztosítását, pl. elektronikus posta 
útján.

A továbbiakban egy komplex vizsgálatsoroza
tot terveznek a reális rövid- és középtávú doku
mentumszolgáltatási megoldás kiválasztása ér
dekében. A következő hipotézisekből indultak ki:
1. a tartalomjegyzék-szolgáltatás megnöveli az 
igényt a könyvtárközi kölcsönzés/dokumentum- 
szolgáltatás iránt, a referátumszolgáltatás pedig 
hatékonyabbá teszi azt, 2. a dokumentumszol
gáltatás akkor képes helyettesíteni a helyi állo
mányt, ha a teljesítési idő kevesebb, mint 24 óra,
3. A dokumentumszolgáltatás mind magfolyóira
tok, mind perifériális folyóiratok esetében haté
konyan használható. A célokat, módszereket, az

összeállítandó jelentések körét, a tervezett 
vizsgálatsorozat várható hasznosítását a cikk 
végén egy vázlatos összeállítás tartalmazza.

(Hegyközi Ilona)

93/261
KHALIL, Mounir: Document delivery: a better 
option? = Libr.J. 118.vol. 1993. 2.no. 43-47.p.

Folyóiratrendelés vagy elektronikus doku- 
mentumszolgáltatás?

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Dokumentumszol
gáltatás; Gazdaságosság -könyvtárban

A felsőoktatási és a tudományos könyvtárak 
gyarapítási keretével való takarékoskodásra 
újabban egyre népszerűbb megoldás a doku
mentumszolgáltatás. Ez a hagyományos könyv
tárközi kölcsönzéstől különbözik: mindig az ere
deti dokumentum másolatát kapja meg a 
használó, a lelőhely megállapítása és a másolat 
továbbítása a korszerű információtechnológia 
segítségével történik, igen gyorsan (1-2 nap 
alatt). (A dokumentumszolgáltatás tágabb értel
mezésébe beletartozik a nyomtatott források he
lyi másolása és a CD-ROM-ról vagy helyi adat
bázisból helyben készült kinyomtatás is.) A má
solatok az eredeti dokumentum formátumában 
vagy teljes szövegű adatbázisból letöltéssel ké
szülnek.

A dokumentumszolgáltatás a könyvtárközi 
kölcsönzésnél gyorsabb, hatékonyabb, olcsóbb 
megoldás. Számos közszolgálati (kereskedelmi 
és non-profit) és magán cég végez ilyen tevé
kenységet.

A nem könyvtári dokumentumszolgáltató vál
lalkozások sikeréhez hozzájárult a folyóiratárak 
emelkedése, a könyvtári költségvetések lassú 
növekedése és a használók igénye a gyorsabb 
szolgáltatásra. Emellett a bővülő CD-ROM- és 
online adatbázishasználat miatt nő a kereslet a 
más könyvtárak állományában lévő dokumentu
mok iránt. Az amerikai könyvtárak majdnem 
egyötöde veszi igénybe a kereskedelmi doku
mentumszolgáltatást, sokan még akkor is (a 
szerzői jogi kérdések rendezettsége miatt), ha 
saját állományukból helyben másolhatnának.

A lelkesítő új fejlemény a könyvtárosoknak 
gondokat is okoz. Az egyes cégektől a kért
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anyagnak csak egy-egy töredéke szerezhető be, 
ezért több céggel is kapcsolatban kell a könyv
táraknak állniuk. Dokumentumonként 5-10 USD 
árral kell számolni, az esetek felében ez akár 20 
USD is lehet; a használók viszont nem szívesen 
fedezik a költségeket. Szabályozni kell, hogy 
egy-egy könyvtárban kinek legyen joga doku
mentumszolgáltatást megrendelni, a költségve
tés mely rovata terhére, valamint hogy mikor uta
sítható el egy használói kérés.

Az Egyesült Államokban több mint 500 
könyvtár foglalkozik dokumentumszolgáltatással. 
Néhány kereskedelmi szolgáltató is igénybe 
veszi a könyvtárak állományát, mások nagy saját 
gyűjteménnyel rendelkeznek egy vagy több 
szakterületen. Az online adatbázisok előállítói is 
bekapcsolódtak ebbe az iparágba.

A cikk mellékletében 28 dokumentumszolgál
tató vállalkozás címtára szerepel (a szakterület, 
a megrendelés és szolgáltatás módja, ára, az 
ügyintéző neve és a cím).

(Hegyközi Ilona)

93/262
JACKSON, Mary E.: Using Ariéi, RLG's 
document transmission system to improve 
document delivery in the United States = 
Interlend.Doc.Supply. 20.vol. 1992. 2.no.
49-52.p.

Az Arielnek, a Research Libraries Group do
kumentumtovábbító rendszerének használa
ta az Egyesült Államokban, a dokumentum
szolgáltatás javítása érdekében

Dokumentumszolgáltatás; Számítógép-hálózat; 
Szoftver; Távmásolás

Az Ariéi nevű dokumentumközvetítő rend
szert az amerikai Research Libraries Group 
fejlesztette ki, a folyóiratcikkek iránti gyors szállí
tási igényének kielégítésére. Az Ariel-szoftver 
mikroszámítógépeket, lézernyomtatókat, szken
nereket és távközlési berendezéseket foglal egy 
rendszerbe a dokumentumok küldése, fogadása 
és kinyomtatása céljából. Az Internet-en ke
resztül közvetít, amelyet sok egyetem és kuta
tóintézet használ az Egyesült Államokban. Az 
Ariéit a megfelelő konfigurációval küldő-fogadó, 
csak küldő, ill. csak fogadó munkaállomássá le

het alakítani. Jelentős előnyei vannak a fax-köz
vetítéssel szemben. A rendszert az Egyesült Ál
lamok könyvtárain kívül az Egyesült Királyság, 
Ausztrália, Belgium, Kanada, Hong-Kong és 
Finnország könyvtáraiban is bevezetik.

(Autoref.)

Dokumentációs eljárások és termékeik

93/263
AFOLABI, Michael: The review of related 
iiterature in research = Int.J.Inf.Libr.Res. 4.voJ. 
1992.1.no. 59-66.p. Bibliogr. 8 tétel.

Irodalomkutatás a tudományos kutatásban

Irodalomkutatás; Tudományos kutatás

Minden tudományos kutatás lényeges része 
az irodalomkutatás enélkül semmilyen kutatás 
sem mondható teljesnek. A kutatási jelen
téseknek, pályázatoknak e része áttekinti az ille
tő kutatási problémával kapcsolatos szakiro
dalmat, és -  főleg kritikai szemlélettel -  összeve
ti azt a vizsgált kérdéssel. A szerző megvizsgálja 
az irodalomkutatás céljait, lehetséges forrásait, 
elméleti kereteit és általános hiányosságait. Vé
gül tanácsokat ad az irodalomkutatás elkészíté
séhez.

(Autoref.)

93/264
BEST, Carin - GRAVEMANN, Britta - JACOBS, 
Anita [et al.]: Erste Erfahrungen mit dem 
automatischen Übersetzungssytem METÁL im 
Fachinformationszentrum Karlsruhe = ABI-Tech. 
13.Jg. 1993.1.no. 41-44.p. Bibliogr. 7 tétel.
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Első tapasztalatok a METÁL automatikus for
dítórendszerrel a karlsruhe-i szakmai tájékoz
tató központban

Gépi fordítás; Referátum; Szakirodalom -szaba
dalmi

A karlsruhei szakmai tájékoztatási központ 21 
adatbázist épít, amelyeket az STN nemzetközi 
hálózatán keresztül teneszt. A címek és a referá
tumok angolra fordításában öt éve használják a 
METÁL gépi fordító rendszert.

A METÁL (Mechanical Transiation and Analy- 
sis of Languages) második generációs rendszer, 
a LISP szoftvert használja. Német-angol, angol
német, német-spanyol, spanyol-német, holland- 
francia és német-dán fordításra használják. 
Fejlesztése a Texasi Egyetemen kezdődött 
1961-ben, 1988 óta a Siemens cég terméke. 
Működése komplex mondattani elemző és gene- 
rálási folyamaton alapszik, átfogó, géppel olvas
ható szótára van. A szövegek előzetes és utóla
gos szerkesztésére szükség van (Siemens PC- 
ken, a SINIX operációs rendszerben. A METÁL 
teljesítménye egy szó/másodperc, 200 oldal/nap. 
A fordítás 75-80%-ban elfogadható. Tervezik bő
vítését, elsősorban az Európai Közösség nyel
veivel, valamint összekapcsolását a SPICOS 
nyelvi felismerő rendszerrel, gépi tolmácsolás 
megvalósítására. 1992 végén 30 cég alkalmazta 
(többek között a Philips és a Henkel).

A gépi fordítás munkamenete azzal kezdődik, 
hogy a lefordítandó szöveget diszketten beviszik 
a rendszerbe. Bizonyos rövidítés, egyértelművé 
tétel után (egy-egy mondat max. 20 szóbói áll
hat) keresésre kerül sor a gépi szótárban, az is
meretlen szavak és szókapcsolatok kiszűrése 
érdekében. A gép előállítja ezek jegyzékét, egy
úttal javaslatot is tesz a szókapcsolatok fordítá
sára. A fordító szakember megadja az ismeret
len szavak fordítását a nyelvtani tudnivalókkal 
együtt. Ezután történik a gépi fordítás, amelynek 
eredménye még stilisztikai és nyelvi hibákat tar
talmazhat, ezért a fordító szakember újból átnézi 
a szöveget. A METÁL az eredeti dokumentum 
formátumát reprodukálja, amely átszerkeszthető.

Karlsruhéban egyéves kísérleti időszak után 
főként energiaügyi szabadalmak feltárására 
használják a METÁL rendszert. A bibliográfiai hi
vatkozásokat egy német szabadalmi adatbázis
ból (PATDPA) veszik át, tartalmi összefoglaló,

osztályozás, fordítás után a tételeket átadják az 
ENERGY és az INIS adatbázisainak. A tapasz
talatok szerint kb. 100 tétel gépi fordítása után 
jelentősen javult a rendszer teljesítménye. A 
kezdeti időszakban egy tétel fordítása egy órát 
vett igénybe, igen nagy volt az előzetes szer
kesztés és a szótárral kapcsolatos adatbevitel. A 
rutinműködés során ezek időigénye jelentősen 
csökkent, ezenkívül a szótárban való hasonlítás 
és a fordítás maga offline üzemmódban zajlik. 
Sikerült elérni a Siemens cég által megadott ha
tékonysági mutatókat.

A METÁL rendszert kézikönyvek, tájékoztató 
brosúrák, tudományos publikációk fordítására is 
használják.

(Hegyközi Ilona)

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

93/265
HECKEL, Jürgen: Multikulturelle Gesellschaft, 
Auslánderfeindlichkeit und dér Auftrag dér 
Öffentlichen Bíbliothek = Buch Bibi. 45.Jg. 1993. 
1.no. 24-31.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven.

A több kultúrájú társadalom, az idegengyűlölet 
és a közművelődési könyvtárak küldetése

Közművelődési könyvtár; Nemzetiségi olvasó

A szerző a Német Könyvtárak Egyesületének 
és a Közkönyvtári Könyvtárosok Egyesületének 
éves közgyűlésén, Essenben, 1992-ben az ide
gengyűlöletről tartott előadást. Véleménye szerint 
a probléma az interkulturális párbeszéd segítségé
vel oldható meg. A párbeszéd előfeltétele a partne
rek egyenjogúsága és saját nemzeti identitásuk 
megőrzése mellett a nyitottság az idegen értékek, 
idegen társadalmi modellek iránt.

Mit tehet a könyvtár az idegengyűlölet ellen? 
Tehet-e egyáltalán valamit? Csak nagyon keve
set, azonban amit egyáltalán tud, azt következe
tesen meg keli tennie. A közkönyvtár színhelye 
lehetne az olyan nyitott véleménycseréknek, me
lyek mentesek a tabuktól, a negatív vagy pozitív 
diszkriminációtól. Nincs biztosíték a sikerre, de
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Külföldi folyóirat-figyelő

biztos, hogy az ellenséggé váló világok között 
szellemi hidat verni csak az egymás megértésé
re való törekvés képes.

(Katsányi Sándor)

93/266
LIU, Zirning: Difficulties and characteristics of 
students from developing countries in using 
American libraries = Coll.Res.Libr. 54.vol. 1993.
1.no. 25-31.p. Bibliogr. 24 tétel.

Milyen nehézségekkel kell megbirkózniuk a 
fejlődő országokból érkezett egyetemi hallga
tóknak az amerikai könyvtárak használata so
rán?

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használói szoká
sok; Külföldi hallgató

A második világháború óta, különösen 1970- 
től az amerikai felsőoktatási intézményekben ta
nuló külföldi hallgatók száma folyamatosan 
emelkedik, évtizedenként átlagosan megkétsze
reződik. Az 1987-88-as tanévben 180 országból 
356 187-en tanultak az Egyesült Államokban. Az 
utóbbi időben az ázsiai -  főleg kínai, japán és 
koreai -  diákok aránya meghaladja az 50%-ot. 
Számukra nehezebb a beilleszkedés, mint nyu
gat-európai társaiknak, akiknek a társadalmi, ok
tatási és könyvtári tapasztalata közelebb áll az 
amerikai gyakorlathoz.

A külföldi diákoknak a könyvtárhasználat so
rán felmerülő nehézségeit több vizsgálat igyeke
zett feltérképezni. A legalkalmasabb módszernek 
eddig az interjú bizonyult. A Berkeley Egyetemen 
(University of California, Berkeley) 54 különböző 
adottságú, érdeklődésű hallgatóval készítettek 
interjút. A felmérés tanúsága szerint néhány álta
lános problémával szinte valamennyi külföldi 
diáknak meg kell küzdenie. Ezek között első he
lyen a nem megfelelő angol nyelvtudás áll, ami 
megnehezíti a könyvtárhasználati tudnivalók meg
értését, a könyvtárossal való kommunikációt.

Az egyes országok eltérő könyvtári gyakorla
ta miatt hosszú időt vesz igénybe az amerikai 
könyvtári környezetbe való beilleszkedésük. A 
fejlődő országokban a könyvtárak zárt raktárai
ban tárolt dokumentumokhoz nincs a használó
nak közvetlen hozzáférési lehetősége, míg az 
Egyesült Államokban jellemző a nyitott tárolás,

azaz az „önkiszolgáló” módszer. Nehézséget je
lent továbbá a sajátos osztályozási rendszerben 
való eligazodás is. Megoszlik a vélemény abban 
a tekintetben, hogy a hagyományos cédulakata
lógusok vagy az adatbázisok használata okoz-e 
több gondot. Ez utóbbiak esetében nagy segít
ségnek érzik a terminálok mellett elhelyezett írá
sos útmutatókat. Végül, de nem utolsó sorban 
meg kell említeni a plagizálás okozta konfliktuso
kat. A fejlődő országokban kevésbé szigorúak az 
erre vonatkozó előírások, ezért a diákok gyakran 
esnek abba a hibába, hogy nem megfelelően 
használják fel a szakirodalomban található infor
mációkat, rosszul idézik mások gondolatait.

A felmérés tapasztalatai alapján a szerző a 
következő ajánlásokat dolgozta ki:

1. A külföldi diákokat amerikai tanulmányaik 
megkezdése előtt tájékoztatni kell a várható nehéz
ségekről, annak érdekében, hogy lelkileg felkészül
hessenek az esetleges kudarcok elkerülésére.

2. Terminológiai összeállításokat és a könyv
tár használati szabályzatát angolul és a diákok 
anyanyelvén is hozzáférhetővé kell tenni.

3. A könyvtári vezetéseket -  lehetőség sze
rint -  a diákok nyelvismeretéhez igazodva kell 
megtartani.

4. Gyakorlati oktatást kell szervezni a külföldi 
hallgatók számára a Kongresszusi Könyvtár 
osztályozási rendszerének megismertetése, az 
online katalógusok, valamint a fénymásoló be
rendezések használatának bemutatása céljából.

5. A könyvtárosoknak több figyelmet kell 
szentelniük e diákok könyvtárhasználati ismere
teinek bővítésére, problémáik megoldására.

(Pappné Farkas Klára)

93/267
MENDELSOHN, Petra - SPRIBILLE, Ingeborg: 
Bibliotheksarbeit für Gehörlose - ein Anfang 
sollte gemacht werden = Bibi. für Allé. 10.Jg. 
1993. 1.no. 3-7.p.

Meg kellene kezdeni a siketek könyvtári ellá
tását!

Hallássérült olvasó; Szolgáltatások

Az angol és a skandináv szaksajtóban vi
szonylag gyakran lehet olvasni a siketek köré
ben végzett könyvtárosi tevékenységről, ezért az
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NSZK-ban is elhatározta a különleges olvasói ré
tegekkel foglalkozó egyesületi szekció, hogy fel
kelti a figyelmet a siketek, mint potenciális olva
sói csoport iránt. Igaz, hogy a lakosság egészé
hez képest csak kis csoportot alkotnak (0,2%): 
az NSZK-ban mintegy 80 ezer siketet és további 
80-100 ezer súlyos hallássérültet tartanak nyil
ván.

A siketek számára nehéz a társadalmi beil
leszkedés. A könyvtár felkeresésével szemben is 
gátlásaik vannak, ezért a könyvtárosoknak elé
jük kell menniük. Ennek egyik legfontosabb elő
feltétele, hogy kapcsolatot teremtsenek a siketek 
iskoláival és szövetségeivel.

Ha a könyvtár rendezvényeire -  a normálisan 
hallók mellett -  siketeket is meghív, gondoskod
nia kell a tolmácsolásról is. Az iskolások számá
ra tartott rendezvényen ezt a szerepet többnyire 
a pedagógus vállalja, más esetekben mód van 
rá, hogy a tolmácsolás költségeit a szociális hi
vataltól kérjék.

Az olvasmányok kiválasztásánál a könyv
tárosok gondoljanak arra, hogy a siketek számá
ra a nyelv használata és ennek következtében 
az olvasás is nehéz feladatot jelent. Túlnyomó- 
részt könnyű olvasmányt kell ajánlani számukra, 
például olyant, melynél az illusztráció meg
könnyíti a szöveg megértését.

(Katsányi Sándor)

TÁJÉKOZTATÁSI REND-
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Hálózatok, regionális rendszerek

93/268
RADCLIFF, Carolyn - DU MONT, Mary - 
GATTEN, Jeffrey: Internet and reference 
Services: Implications fór academic libraries = 
Libr.Rev. 42.vol. 1993. 1.no. 15-19.p. Bibliogr.

Az Internet hálózat hatása a referensz szol
gáltatásokra egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Referensz; Számítógép-há
lózat

Az Internet, a hálózatok nemzetközi hálózata 
a tudományos kommunikáció és az információ
hoz való távolsági hozzáférés új lehetőségeit 
nyitotta meg. Az amerikai felsőoktatási könyv
tárak egyre többen kapcsolódnak az Internethez.

A Kent State University (KSU) és a Case 
Western Reserve University (CWRU) együtt
működése 1989-ben indult. A CWRU saját háló
zatának fejlesztésére jelentős támogatást kapott. 
A KSU és 6 másik, északkelet-ohiói felsőoktatási 
könyvtár az Interneten keresztül egymás számá
ra hozzáférhetővé tették online katalógusaikat 
ebből a támogatásból. A kapott IBM 3164 termi
nálokat a könyvtárak referensz-részlegében he
lyezték el. A későbbiekben más könyvtárak kata
lógusai is elérhetővé váltak az Interneten ke
resztül.

Az Internet új kihívást jelent a referensz-szol- 
gálat számára. A szakmának ki kell dolgoznia a 
hozzáférés, a szolgáltatások, a költségkezelés 
modelljét. Azonnali figyelmet igényelnek a refe- 
rensz-szolgáltatás és a használóképzés kérdé
sei. Az Internet használata meglehetősen bonyo
lult. A könyvtárosoknak ezért fel kell készülniük 
arra, hogy a használók körében népszerűvé te
gyék, különösen ha azok már úgyis szenvednek 
az ún. technostressztől.

Az Internet lehetőségeinek kiaknázásához 
elengedhetetlen a könyvtár vezetésének támo
gatása. A referensz-részleg könyvtárosaira az a 
feladat hárul, hogy figyelemmel kísérjék az 
egyes szakterületek forrásainak bővülését. 
Nagykönyvtárakban egy-két könyvtárosnak cél
szerű az elektronikus hálózatokra szakosodnia. 
Induláskor segítséget nyújthat a referensz- 
könyvtárosok elektronikus vitafóruma, a LIBREF-L.

A Kentben alakult hálózati bizottság a megle
hetősen időigényes önképzéssel kezdte tevé
kenységét. Ezt követően az Interneten elérhető 
forrásokat és azok típusait vették számba 
(könyvtári katalógusok, elektronikus vitafórumok, 
teljes szövegű adatbázisok, bibliográfiai indexek, 
minervák, szoftverek stb.). A referensz-szolgála- 
tot érintő következő problémákat tekintették át, 
és a következő megoldások születtek:
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