Külföldi folyóirat-figyelő

az eredmények mindenképpen indokolttá teszik
folytatását és esetleg továbbfejlesztését.
(Pappné Farkas Klára)
Lásd még 212, 231
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a korrekt használatra hivatkozva megsértik a
szerzői jogot. Nemzetközi szinten is sikeresen
lobbiznak a könyvtárak ellen. Hollandiában elő
készületben van az a törvényjavaslat, amely
megtiltja a teljes szövegű adatbázisokból való ki
nyomtatás esetében a korrekt használat elvének
alkalmazását.
Az információs lánc valamennyi résztvevője
igyekszik az új információtechnológia lehetősé
geit kihasználni: a szerzők asztali kiad
ványszerkesztést végeznek, a kiadók online
szolgáltatják teljes szövegű adatbázisaikat, a fo
lyóirat-ügynökségek a nagykereskedelmi értéke
sítést adminisztrálják, a könyvtárak személyre
szabott információkat szolgáltatnak. El kell is
merniük egymás szakértelmét, és kölcsönösen
tiszteletben kell tartaniuk egymás szerepkörét:
például a kiadók ne szolgálják ki közvetlenül a
végfelhasználót, a könyvtárak ne állítsanak elő
teljes szövegű adatbázisokat szkenneléssel, a
szerzői jog megsértésével.
Az együttműködésükkel esetleg létrejövő in
formációs termékről meditálva a szerző táblázat
ban foglalja össze a szóba jöhető hordozók ,jó
pontjait”:

A nyomtatott, az online és a CD-ROM-os in
formációszolgáltatás összehasonlítása - a
használó szempontjából
CD-ROM; Használó; Hatékonyság; Információhordozó; Online információkeresés; Papír

Hollandiában két kísérleti program zajlik a tel
jes szövegű adatbázisokkal. A PICA könyv
tárgépesítési és központikatalógus-vállalkozás a
7000 legkeresettebb folyóiratot szolgáltatja majd.
A SURF, a holland egyetemi könyvtárak hálóza
ta pedig a kiadók és a könyvtárak együtt
működését próbálja meg elérni az elektronikus
dokumentumszolgáltatásban.
A könyvtárak és a kiadók viszonya ugyanis
elmérgesedett. A könyvtárak a 7%-ot meghaladó
áremelések miatt törölni kényszerülnek előfizeté
seiket. A koordinált gyűjtés sem old meg min
dent: a folyóirat utolsó előfizetőjének már csak a
bonyolult és költséges nemzetközi egyeztetés
maradna. A kiadók úgy vélik, hogy a könyvtárak
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Arra a következtetésre jut, hogy a papír még
jó ideig velünk marad, valamint hogy a papír és
a teljes szövegű online adatbázisok teljességgel
kiegészítik egymást.
A végfelhasználó a szerző megfigyelése sze
rint olyan, mint az a vásárló, aki mindent egy he
lyen szeretne megkapni. Ez egy modem könyv
tárban, ahol a papír a fő információhordozó, si
kerül is neki. Az elektronikus könyvtárban pedig
az lenne a számára ideális, ha egységes módon,
kényelmesen férhetne hozzá szakterületén egy
sor megbízható adatbázishoz, ezeket egy nyel
ven (saját nyelvén) kérdezhetné le, és mindeh
hez némi segítséget is kaphatna. Lényegében
saját könyvtára elektronikus változatára volna
szüksége. A gyors kiszolgálás fejében némi el
kerülhetetlen költségnövekedést is hajlandó len
ne elfogadni.
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A teljes szövegű adatbázisok létrehozása
csak egy lépést jelent ebben az irányban. Ezt
követi még a terjesztés, az adatbázis-kínálat át
tekintése, a hálózaton való rendelkezésre bocsá
tás, megőrzés stb. És kell egy szolgáltató in
tézmény is, amely a használatra kiképez, választ
ad a felmerülő kérdésekre, kiadja a jelszavakat,
és így tovább.
(Hegyközi Ilona)

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók
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PINION,
F.
Catherine:
Preserving
our
audiovisual heritage: a national and international
challenge = Alexandria. 4.vol. 1992. 3.no.
155-169.p.
Audiovizuális örökségünk megőrzése mint
nemzeti és nemzetközi feladat
Audiovizuális anyag; Kötelespéldány; Nemzeti
gyűjtemény

A szerzőt cikke megírására egy rádióvita in
spirálta, melyben Kokoschka Alma Mahlerhez
írott leveleiről vitáztak. A műsor végén megálla
pították, hogy a mai művészek inkább telefonon,
vagy faxon érintkeznek. Ma a tömegek számára
a legfontosabb kommunikációs hatalom a rádió,
személyeknek a telefon. Ezek után a jövő kutatói
honnan szerzik be információikat?
Több országban felismerték az audiovizuális
anyagok fontosságát. Franciaországban hosszú
hagyományai vannak a szisztematikus gyűjtés
nek. A hangfelvételeket 1940-től, a filmeket
1977-től, a lemezeket 1975-től, a rádióműsorokat
pedig 1975-től gyűjtik. A gyűjtemény fejlesztésé
vel kapcsolatban figyelembe kell venni a formá
tumokat, amelyek a következők lehetnek:
film és videó
számítógépes szoftverek
CD-technológiák (pl. CD-XA, CD-I, Ko
dak foto CD)
általános AV-anyagok, beleértve a multi
médiát is
fényképek, levlapok, festmények.
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Ezen kívül még a következő tényezőket kell
figyelembe venni:
szelekció kérdése (átfogóan vagy szelek
tíven gyűjtünk)
mit értünk „publikált” dokumentum alatt
az audiovizuális anyagok eléréséhez
szükséges eszközök
szoftver és hardver elavulás
tárolási feltételek
gyártmányok és gyártók nyilvántartása
kötelespéldányok biztosítása
hozzáférhetőség (pl. nyitvatartási idő,
használók köre, stb.)
a munkaerő kérdése.
Nehéz megjósolni, hogy mennyien fogják
használni az audiovizuális gyűjteményt. Mivel az
audiovizuális dokumentumokból általában csak
egy, az eredeti példány van meg a gyűjte
ményben, a hozzáférés korlátozott, s hosszú
előjegyzési listák vannak. Ezeket a problémákat
kezelni kell, pl. el kell dönteni, hogy centralizál
tan, vagy decentralizáltan hozzuk-e létre a gyűj
teményt. A decentralizált gyűjteménynél a mo
dern telekommunikáció vívmányait kell kihasz
nálni.
Az USA-ban létrehozták az ún. Teljes Infor
mációkezelő Rendszert (Totál Information Mana
gement System, TIMS) és ezen belül az Elosz
tott Audio Adatrendszert (Distributed Audio Data
System, DADS). A rendszert már bemutatták az
UNESCO-ban és az IFLA kongreszuson. A
DADS az INTERNET hálózaton keresztül érhető
el. Az adatbázis szabványos katalógusformátu
mot használ.
Hogyan őrizzük meg AV-örökségünket? A
kérdés már sok projekt tárgya volt, többet közü
lük az UNESCO is támogatott.
Szakértőket küldtek a fejlődő országokba, s
meghirdették a „világ memóriája” nevű projektet,
amely a világ kulturális örökségének a megőrzé
sét szolgálja. Az UNESCO 1973-ban az NDK ja
vaslatára egy olyan projektet is indított, amelyik
ajánlásokat dolgozott ki a filmek megőrzésére.
Ezt követően a Filmarchívumok Nemzetközi
Szövetsége 547 archívunot tekintett át, és meg
állapította, hogy ezeket az ajánlásokat jól
hasznosították. A Lumiére projekt célja az euró
pai filmörökség megőrzése, ezen belül
konzerválás, restaurálás
európai fiiarchívum létrehozása
a jelenlegi gyűjteményekről integrált adat
bázis létrehozása
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elveszett filmek azonosítása és megkeresése.
Az 1980-as évek elején az IFLA javasolta,
hogy az UNESCO-val együtt tartsanak évente
kerekasztal-megbeszéléseket. A kerekasztal cél
ja a jelen kulturális örökségének megőrzése, a
másolási jogok megállapítása, a képzési lehető
ségek biztosítása. Az oktatással kapcsolatban
megállapították, hogy nem volt helyes új oktatási
formák létrehozása, inkább a meglévő könyv
táros iskolákra kell építeni. Jelenleg egy nemzet
közi terminológia összeállításán dolgoznak, mely
oktatási célokat is fog szolgálni.
(Tóth Bálintné)
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MCKNIGHT, Cliff: Electronic journals - pást,
present... and future? = Aslib Proc. 45.vol. 1993.
1.no. 7-10.p.
Az elektronikus folyóiratok múltja, jelene - és
jövője?
Elektronikus folyóirat; Hatékonyság

Sokan úgy gondolták, hogy az elektronikus
folyóiratok majd megoldják a papírból készült tár
saik számos problémáját. Noha már közel 10
éve jelent meg az első elektronikus folyóirattal
való kísérlet, a kereskedelmi forgalmú hálózati
periodikák száma mégis igen lassan növekszik.
A cikk ezért néhány, már befejeződött és folya
matban lévő projekt számbavételével próbálja
meg az elektronikus folyóiratok jelenét és jövőjét
felvázolni.
Az egyik korai kísérletként a BLEND projekt
említhető 1982 tájékáról. A projekt végterméke a
Computer Humán Factors című elektronikus fo
lyóirat volt. Az elkészítés minden munkafolyama
ta: a cikkek megírása, összegyűjtése, referálása,
szerkesztése és kiadása az elektronikus kom
munikáció csatornáin zajlott le. A kész cikkekről
ezen az úton fejthették ki az olvasók a vélemé
nyüket, amelyre a szerzők nyomban válaszolhat
tak. Ez a lehetőség egy olyan élő szakmai dialó
gust eredményezett, amelyre a papíralapú kiad
ványoknál az átfutási idő lassúsága miatt nem
volt mód. A folyóirat felhasználását csak a kör
nyezet technikai felszereltsége gátolta. Többek
között az, hogy az elektronikus példányok csak
egy korlátozott egyetemi hálózatból voltak lehív
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hatóak, ahol a terminálok mindig kevésnek bizo
nyultak.
Egy másik említésre érdemes projektnek, a
QUARTET-nek a szerző is aktív résztvevője volt.
Az előzőkhöz képest szélesebb célkitűzésként,
az információs technológia hatásait vizsgálta a
tudományos kommunikációra. A projekt egyik
részét alkotta a világ első hipertext elektronikus
folyóirata, a HyperBIT, amely a Behavior and In
formation Technology hipertext változata volt. A
felhasználói igények szerint a folyóirat teljes szö
vege kereshető volt a rendszerben. Az igazi
újdonságot azonban az egyes cikkek között kia
lakított kereszthivatkozások jelentették, amelye
ket a Guide™ hipertext rendszer kezelt. A szer
ző a HyperBIT egyetlen fő hátrányaként csak a
grafikus feldolgozás hiányát említi.
Pár éve azonban az elektronikus folyóiratok
legelterjedtebb megvalósítása a LISTSERV
szoftveren alapul. Ebben a megvalósításban a
folyóirat rendszeres kiadványának tartalomjegy
zékét annotációval ellátva a program automati
kusan, elektronikus levélben küldi meg az előfi
zetőknek. A megrendelők a folyóiratcikkeket
ugyancsak elektronikus levélben kérhetik le a
LISTSERV-től, amely azoknak teljes állományát
archiválja. A széles körű terjesztés érdekében
ezeket is csak egyszerű ASCII szöveges file-okban terjesztik.
Elektronikus folyóiratokkal kapcsolatos pro
jektek napjainkban is folynak. Ezekre egyik oldal
ról az a jellemző, hogy bináris formában már bo
nyolultabb képeket is képesek közvetíteni. Ez
jellemzi például a CORE (Chemistry Online Retrieval Experiment) elnevezésű programot is.
Sőt, vannak olyan projektek is, amelyek kereté
ben a nyomtatott folyóiratok megrendelői az
elektronikus változatot is megkapják a kiadótól.
Ilyen kísérlet folyik pl. a TULIP (The University
Licencing Program) keretében, amelyben a
résztvevő könyvtárak az Elsevier Science Publishers tudományos folyóiratait kapják meg mind
két formában.
Az elektronikus folyóiratok jövőjét illetően
mindenképpen megállapítható - szögezi le a cikk
- hogy azok elterjedését már nem igazán a tech
nikai akadályok korlátozzák.
A lassító tényezők többek között inkább a
pénzügyekben keresendőek. Például a magas
felbontású, színes, grafikus képernyők magas
áruk miatt nem egykönnyen elérhetőek a fel
használók nagy többsége számára.

521

Az elektronikus publikálás külön gondot jelent
a szerzői jogvédelem számára is. Hiszen ezek
az elektronikus termékek könnyen és gyorsan
másolhatók az eredetivel teljesen megegyező
formában. Nem véletlen, hogy a nagy kiadók
egyelőre ódzkodnak attól, hogy a kiadványaikat
elektronikus úton is teijesszék. A jövőben való
színűleg vagy az elektronikus másolásvédelmet
kell továbbfejleszteni, vagy a szerzői jog koncep
cióját kell újragondolni.
Nem kellőképpen tisztázott továbbá az
elektronikus kommunikáció felmerülő telekom
munikációs költségeinek térítése sem. Különös
képpen az egyetemek központi költségvetésé
ben nincsenek jelenleg elkülönítve az ilyen jelle
gű költségek.
Összefoglalásul megállapítható, hogy az
elektronikus folyóiratok előtt számottevő techno
lógiai akadályok már nincsenek. Sokkal inkább a
pénzügyi tényezőktől és a használók elfogadási
készségétől függ, hogy mennyire fognak általá
nossá válni a tudományos kommunikációban.
(Moidován István)

tute (Koninklijke Instituut voor de Tropen, KIT)
Ázsia, Afrika, Óceánia és a Karib-tengeri szige
tek 28 országában szerzett tapasztalataira épül
nek.
(Autoref.)
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Fényképezés és információ: korszerű techni
kai megoldások
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KEYLARD, Marc: CD-ROM implementation in
developing countries: impacts and pitfalls = IFLA
J. 19.vol. 1993. 1.no. 35-49.p.
Rés. francia, német és spanyol nyelven.
A CD-ROM telepítés következményei és csap
dái fejlődő országokban
CD-ROM; Szolgáltatások

A CD-ROM bevezetése jelentős mértékben
befolyásolja a könyvtárak és dokumentációs
központok szolgáltatásait. A CD-ROM adatbázi
sok beszerzése csak az első lépés - a szolgálta
tások hatékony megszervezése éppen ilyen fon
tos. A cikk a CD-ROM-ra épülő szolgáltatások
bevezetését és ennek a többi könyvtári szolgál
tatásra gyakorolt hatását vizsgálja. A szerző elő
ször a CD-ROM néhány csapdáját mutatja be,
majd az új szolgáltatás személyzeti, hálózati és
marketing-vonatkozásait tárgyalja. A kutatási je
lentés eredményei a holland Royal Tropical Insti-
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Az általános hiedelemmel ellentétben a mikroformák a digitális technológiák világában is
megőrizték hasznosságukat, s nem avultak el. A
legújabb fejlesztések nyomán a hordozók igen fi
gyelemre méltó stabilitását és kitűnő reproduk
ciós minőséget sikerült elérni, s így a színes ké
pek is megfelelően reprodukálhatók mikrofilmen.
A szerző felvázolja a mikrofilmezés korszerű
módszereit, és felhasználásukat az információs
szolgáltatásokban.
(Autoref.)
Lásd még 244

Kommunikációs technikák
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