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. Túlnyomórészt könnyű olvasmányt kell ajánlani számukra,
például olyant, melynél az illusztráció meg
könnyíti a szöveg megértését.
(Katsányi Sándor)
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RADCLIFF, Carolyn - DU MONT, Mary GATTEN, Jeffrey: Internet and reference
Services: Implications fór academic libraries =
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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-szolgálat számára. A szakmának ki kell dolgoznia a
hozzáférés, a szolgáltatások, a költségkezelés
modelljét. Azonnali figyelmet igényelnek a referensz-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 referenszkönyvtárosok 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-szolgálatot érintő következő problémákat tekintették át,
és a következő megoldások születtek:

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

KUlföidi folyóirat-figyelő

- Milyen mélységben kell a könyvtárosoknak
ismerniük az Internet egyre bővülő forrásait? - A
használók számára elsősorban a hatékony
használathoz szükséges segédeszközöket és
készségeket kell átadniuk. Az egyes témákban a
tájékozódást elektronikus szakmai vitafórumok
és nyomtatott segédletek támogatják.
- Hogy építhetők be az új erőforrások a
hagyományos referensz-tevékenységbe?
A
könyvtárosokat a számítógépes hálózati kommu
nikáció lassúsága, esetenkénti bizonytalansága,
a sok változás visszatarthatja attól, hogy az In
ternetet elsőként használják forrásként.
- Mely használói csoportoknak ajánlják fel az
Internet használatát? - Mivei a használat megta
nulása időigényes, célszerű először a vitafóru
mokat felajánlani.
- Mi a könyvtár számítógépes szolgáltató
részlegének szerepe a használók képzésében?
- A tájékoztató szolgálattal folyamatosan együtt
működik, pl. a letöltési lehetőségeket ismerteti,
később közreműködik az Internet és a könyvtár
online katalógusa szolgáltatásainak integrálá
sában, használóbarát menüket és kapukat
fejleszt ki.
(Hegyközi ilona)

A lineáris katalogizálás és a mikroformátum-output még mindig „divatban” vannak. A könyvtárak
jövőjére nagy hatással lesz a szabályozott szó
készletre épülő tárgyi katalogizálás és indexelés.
Az ún. „kooperatív adatbázisrendszer” példájaként
a cikk az Informationsverbund Internationale Beziehungen und Lánderkunde és az Informationsverbund Kreditwirtschaft e.V. nevű együttműkö
dési rendszereket említi. Mindkét rendszer az
ún. „online adatbázisrendszer” alapján működik,
amelyben megfelelő eredményeket csak intellek
tuális (emberi) indexeléssel lehet elérni.
(Autoref.)

93/270
MOLINO,
Enzo:
Opened
Systems
and
information activities = Microcomp. Inf.Manage.
8.vol. 1991. 1.no. 19-25.p. Bibliogr.

A nyílt rendszerek jelentősége az információterjesztésben

Szabvány; Számítógép-hálózat

93/269

MEISS, Brigitte: Informationsverbünde - Trend
dér Zukunft - Ökonomische Überlegungen
zwingen zu mehr Kooperation = ABI-Tech.
13.Jg. 1993. i.no. 13-22.p. Bibliogr. 16 tétel.

Rés. angol nyelven.
Tájékoztatási hálózatok. Jövőbeni tendenci
ák. A gazdasági megfontolások az együtt
működés fokozására sarkallnak
Gépi információkeresés; Gépi könyvtári hálózat;
Online katalógus

Az online katalógusok országos hálózati
rendszere Németországban még nem valósult
meg - még folynak az ez irányú tárgyalások. A
dokumentációs központok integrált online kere
sőrendszereit viszont már jó ideje kifejlesztették.
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A számítógépes információkezelés számos
fejlődési lépcsőfokon ment keresztül: nagyszá
mítógépes feldolgozás kötegelt üzemmódban,
online információkeresés, mikroszámítógépek,
helyi hálózatok. Újabban a hálózatok össze
kapcsolásának kérdése került előtérbe. Az elektro
nikus posta, az elektronikus dokumentumszol
gáltató rendszerek és az egyéb együttműködési
tevékenységek megnövekedése következtében
parancsoló szükségletté vált a szabványosítás a
számítógépes rendszerek közötti összeköttetés
és csereforgalom megkönnyítése érdekében. A
nyílt rendszerek és az ezekhez kapcsolódó
szabványok (pl. UNIX, X-windows, X.25 hálóza
tok, OSI) elengedhetetlenné válnak - figyelembevételük igen fontos az inkompatibilitás ve
szélyének elkerülése érdekében. A jelen cikk
egy keretet szolgáltat adatbázisok és a kapcso
lódó információs rendszerek nyílt megtervezésé
re, az OSI előírásainak elméleti modelljére és a
számítástechnika jelenlegi szintjére alapozva.
(Autoref.)
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A kulcsszó: Európa. Tájékoztató munka a
Franciaország, Svájc és Németország közös
határánál fekvő régióban

Együttműködés -nemzetközi; Együttműködés
-regionális; Közérdekű tájékoztatás

Dreyeckland három ország (NSZK, Franciaország, Svájc) találkozásán fekvő, mindhárom
országra kiterjedő Rajna-menti régió. Freiburg,
Basel, Colmar és Mulhouse városa és körzeteik
tartoznak hozzá, egyértelmű határa azonban
nincs, mivel csak gazdasági és kulturális von
záskörzetet jelent, és nem közigazgatási egysé
get. A három országhoz tartozó lakosság dreyecklandi öntudatát a 80-as években a tervezett
atomerőmű és a határokat nem ismerő környe
zetszennyezés elleni közös harc alapozta meg.
A kapcsolatok színes gazdagsága, a közös gon
dolkodásmód és a közös akciók azt bizonyítják:
itt már valósággá vált az, ami máshol még csak
kívánatos cél, a közös Európa.
Mivel az államhatárokat átlépő életforma itt
az egész lakosságra jellemző, szükség van
olyan információközvetítő intézményekre, me
lyek a polgárokat a régió egészéről képesek tá
jékoztatni. Ez a feladat a könyvtárakra vár, s
azok vállalják is ezt a szerepet, mint azt 1991
óta a Biblio (a könyvtárak együttműködési
kezdeményezése) 3 példája mutatja. Gondot je
lent viszont a könyvtárak szolgáltatóképességé
nek országonként mutatkozó nagy eltérése.
A francia közkönyvtárakat az együttműködés
ben sokáig akadályozta az erős központi irányí
tás, ami megnehezítette a helyi érdekek érvé
nyesítését. Nehézséget jelentett a köz- és tudo
mányos könyvtári funkciók keveredése is. A
nyolcvanas évek óta azonban a francia könyv
tárügyet a rohamos szakmai fejlődés és a foko
zatos decentralizálás jellemzi. Bátran vállalják az
új technológiát és már a kis könyvtárak is rendel
keznek multimédia eszköztárral. Tájékoztató
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munkájukba is egyre több médiatípust vonnak
be.
A svájci könyvtárügyre mindenekelőtt a kan
tonokra épülő szervezeti tagoltság nyomja rá a
bélyegét. Az egyes kantonok könyvtárai jellegze
tesen eltérőek. Feltűnő továbbá az a mély sza
kadék, ami a falvakat a városoktól elválasztja:
sok kis település anyagi okok miatt képtelen tel
jesítőképes könyvtárat fenntartani. Összességé
ben azonban a svájci könyvtárügyet is (különö
sen a német nyelvterületeken) az angolszász és
a skandináv országokhoz, valamint az NSZKhoz hasonlóan a tájékoztató tevékenység egyre
nagyobb súlya jellemzi, a sokféle médiát fel
használó infotékák kialakítása, elsősorban a
közhasznú tájékoztatás szolgálatában.
Melyek azok a területek, ahol különösen indo
kolt az országhatárokat átlépő, regionális tájé
koztató szolgáltatás?
- Közlekedési információk (a szomszédos te
rületek repülő-, vasút- és buszmenetrendjei).
- Az időjárásra és a környezeti értékekre
vonatkozó friss adatok.
- Üzleti és kereskedelmi információk.
- Az iparvállalatokat érintő, országonként el
térő jogszabályok.
- Munkavállalási lehetőségek.
- Kultúra (műsorfüzetek: színházak, hangver
senyek, kiállítások, sport, ünnepi rendezvények).
- Idegenforgalom (autó- és turistatérképek,
szálloda és kempingkalauzok, útikönyvek, mú
zeumi útmutatók).
A felsorolt szolgáltatásokat a könyvtárakon
belül kiépülő „Regiotékák” tudják majd nyújtani,
helyileg elsősorban a különféle nyomtatott mé
diákra támaszkodva, de ugyanakkor felhasznál
va a jövőben kiépítendő Regionális Adatbank in
formációit is, melyek elérhetők lesznek minden
olyan könyvtár számára, mely részt vesz a regio
nális tájékoztatásban.
(Katsányi Sándor)
Lásd még 241, 262

Természettudományi és műszaki tájékoztatás
Lásd 224, 227
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Külföldi folyóirat-figyelő

Közérdekű tájékoztatás
Lásd 271

V E ZE TÉ S , IR Á N YÍTÁ S
Az ipar információellátása
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PIESKÁ, Kari: Value-added information Services
fór small and médium sized enterprises = EI.Libr.
11.vol. 1993. 1.no. 25-28.p. Bibliogr.

Munka- és rendszerszervezés, értékelés
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Értéknövelt információs szolgáltatások kisés középvállalatok számára

Tájékoztatási vállalkozás; Termelés információellátása

ODINI, Cephas: Setting up an industrial
information service = Libr.Rev. 42.vol. 1993.
1.no. 32-39.p. Bibliogr.
Hogyan hozzunk létre tájékoztatási szolgálta
tásokat iparvállalatoknál?
Rendszerszervezés; Üzemi tájékoztatási központ

A legtöbb vállalatnál egyre nagyobb szükség
van a külső forrásokból megszerezhető informá
ciókra. A nagyvállalatok e célból általában önálló
információszolgáltatási részleget hoznak létre, a
kis és középvállalatoknak azonban kereskedelmi
szolgáltatókhoz kell fordulniuk. Ezek szolgáltatá
sait azonban csak szórványosan veszik igénybe,
mert a nyert információkkal még sok a tennivaló.
Az online adatbázisok által szolgáltatott nyers
adatok például további feldolgozó munkát igé
nyelnek, mielőtt e vállalatok haszonnal fel
használhatnák azokat. Ezt a tényt szem előtt
tartva a finn Műszaki Kutatási Központ Tájékoz
tatási Szolgálata (Information Service of the
Technical Research Centre of Finland (VIT) egy
olyan érték-növelt szolgáltatást indított, amelyik
kifejezetten a kis- és középvállalatok igényeihez
igazodik. Vezérelve az, hogy a különféle forrá
sokból összegyűjtött információk további feldol
gozásával olyan információs végterméket hozza
nak létre, amelyek már alkalmasak a különféle
ipari problémák közvetlen megoldására. Az ez
ideig sikeresnek bizonyult szolgáltatást ún. infor
mációs csomagok (pl. versenyhelyzet-felmérés,
termékértékelés) formájában forgalmazzák.
(Autoref. alapján)
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Egy iparvállalati könyvtáros első feladata az
illető vállalattal való megismerkedés: mekkora a
nagysága, melyek a fő célkitűzései, tevékenysé
ge milyen szakterületekkel kapcsolatos stb. Ezu
tán kezdhet hozzá az információs szolgáltatások
megszervezéséhez, mégpedig a következő lépé
sek sorrendjében:
1. A lehetséges használói csoportok megállapí
tása. Itt hatféle csoport különböztethető meg: mű
szakilag képzett használók műszaki feladatokkal;
műszakilag képzett használók nem műszaki fela
datokkal (pl. vezetők, marketing-személyzet), nem
műszaki képesítésű használók műszaki feladatok
kal; olyan személyek, akik maguk is információfor
rásként szolgálhatnak mások számára; a vállala
ton kívüli felhasználók, pl. megrendelők; szakképe
sítés nélküli dolgozók.
2. Az egyes csoportok információigényének
felmérése. A szerző a kérdőíves felmérések he
lyett a személyes beszélgetéseket javasolja.
Ezután következik a hallottak feldolgozása, ami
nek során érdemes az igényelt információkat aszerint csoportosítani, hogy általános igény van-e
rájuk, illetve csak néhány használó, esetleg
mindössze egy-egy személy igényét jelentik.
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