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ARORA, J.: Recent information technologies
and their impact on dissemination of information
= Ann.Libr.Sci.DOC. 39.vol. 1992. 1.no. 12-18.p.
Bibliogr. 17 tétel.
Új információtechnológiák és befolyásuk az
információterjesztésre
Információtechnológia; Szakirodalmi szemle [forma]

A számítógépek felhasználása az információtá
rolásban és -keresésben a 60-as végén kezdődött,
amikor a tudományos-műszaki szakirodalom jelen
tős indexeit és referálólapjait számítógép segítsé
gével kezdték el előállítani. Ezt követte a 70-es
évek elején az az időszak, amikor a szóban lévő
indexek némelyikét, pl. a Chemical
t
mágnesszalagon is szolgáltatták, kötegelt feldolgo
zás céljaira. A következő állomást a hetvenes évek
közepétől beinduló online szolgáltatások jelentet
ték, majd 10 évvel később megjelentek az első
CD-ROM-ok is, amelyek forradalmi szerepe az
volt, hogy megszüntették az online kereséssel járó
távközlés költségeit.
A szerző összefoglalja azokat az információ
technológiai fejleményeket, amelyek meghatáro
zó szerepet játszottak az információk tárolásá
ban és terjesztésében.
Ami a mikroprocesszor-technológiát illeti, az
első szilicium-chipek csak néhány összetevőből
és áramkörből álltak. Napjainkra a VLSI (very
large scale integration) chipek százezernyi kom
ponenst tartalmaznak. A kezdeti 8-bites mikro
számítógépeket 32-bitesekre fejlesztették. A leg
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újabb, a 486-os családba tartozó gépek kétszerháromszor gyorsabbak, mint a 386-os elődeik.
Az optikai tároló lemezek közül legjobban el
terjedt CD-ROM több, mint 600 megabájtnyi adat
tárolására képes, ami 1000 floppy lemeznek
vagy 300 ezer szövegoldalnak felel meg.
A számítógép input-eszközeinek fejlődését a
lyukkártyától az érintéses képernyőig vagy a
hangszintetizáló rendszerekig sokféle technológia
határozta meg, amelyek közül érdemes kiemelni
az optikai karakterfelismerést (OCR), valamint a
legújabb, a mikrofilmet optikai lemezre digitalizáló
CÍM (Computer input Microfilm) technológiát.
A számítógép-programokat vagy szoftvereket
a cikk két csoportra osztva tárgyalja, úgymint
egyfunkciójú és integrált programcsomagok. Az
előbbihez tartoznak a szövegszerkesztők, a táb
lázatkezelők, a grafikai programok, az asztali ki
adványkészítők, az adatbáziskezelők, a vezetési
információs rendszerek (MIS) és a távközlési
vagy adatkommunikációs programok. Az integ
rált programcsomagok a felsorolt funkciók közül
többet is képesek ellátni, egyetlen keretrendsze
ren belül.
A szakértő rendszerek egy bizonyos szakte
rület ismeretbázisából és egy olyan keretszoft
verből (shell) állnak, amely ezt az ismeretbázist
felhasználva és kezelve képes döntéseket hozni,
ajánlásokat tenni, diagnózisokat megállapítani.
Az online adatbázisok lehetővé tették egyet
len adatbázis megosztását számtalan használó
között. Kezdetben ezek főleg bibliográfiai típusú
ak voltak, de 1986-ra az adatbázisoknak már
csak a fele volt bibliográfiai, a többit a numeri
kus, a statisztikai és a teljes szövegű adatfájlok
tették ki. Népszerűségüket kissé megingatta, de
nem törte le teljesen a CD-ROM adatbázisok
megjelenése, amelyek száma ma már 800 körül
mozog.
Az online adatbázisokkal kapcsolatban be
szélnünk kell az online szolgáltatóké (hőst, vendor stb.) is, amelyek vagy az előállító tulajdono
soktól bérlik a felkínált adatbázisokat, vagy a sa
játjaikat szolgáltatják. Az adatok továbbítása
telekommunikációs hálózatok útján történik,
amelyek ma már az egész világot behálózzák.
A videotex olyan elektronikus rendszer, amely egy terminál segítségével számítógépes,
többnyire közhasznú információkat szolgáltat. A
videotex interaktív, s megkülönböztetendő az
egyirányú
lx-őt i, és a televíziós adások csa
te
tornáin képernyő-oldalakat sugárzó
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A cikk végül a napjainkra már szinte hétköz
napivá vált facsimile átvitelt (FAX) mutatja be,
aminek során egy telefonvonal és egymással
kompatibilis gépek segítségével teljes dokumen
tumok közvetíthetők távoli célállomásokra.
(Novák István)
Lásd még 219

Könyvtárépítés, berendezés
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Public library buildings in Scandinavia =
Scand.Public Libr.Q. 26.vol. 1993. 1.no. 4-30.p.
Közkönyvtári épületek a skandináv országok
ban

Ehelyett inkább a régi épületek megóvására,
konzerválására helyezik a fő hangsúlyt. Ez a
szemlélet jellemző a 80-as évek skandináv
könyvtárépítészetére. Példaként a Trondheim-i
és a Tonsberg-i új könyvtárépületek említhetők,
amelyeket régi kolostorok megmaradt romjaihoz
építettek.
A jelen temetikus számból az derül ki, hogy a
dán könyvtárak mindig nagy gondot fordítottak a
raktári polcok kifejlesztésére és korszerűsíté
sére, aminek célja az állomány minél előnyösebb
kiállítása, bemutatása.
A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére
manapság is épülnek könyvtárak a skandináv ál
lamokban, bár sokkal lassúbb ütemben. Nemré
giben a legjobb épületterv díját az új malmöi vá
rosi könyvtár nyerte el. A tervek szerint 1993-ban
kezdik meg építését - ha elkészül, a Scandinavi
an Public Library Quarterly részletesen be fogja
mutatni.

Könyvtárépület -közművelődési

A Scandinavian Public Library Quarterly az
1993. évi első számát a közkönyvtári épületek
nek szentelte. A skandináv könyvtárépületek
nemzetközileg is elismertek, ezért sok külföldi ta
nulmány tárgyát képezik. Főként a megvilágítási
megoldások és a tágas belső terek váltják ki a
látogatók tetszését, valamint a faanyagok és ter
mészetes kövek nagyfokú felhasználása. Minde
zek ellenére lehetséges, hogy a szépség érdeké
ben feláldozták e könyvtárak otthonos légkörét.
A könyvtárépületek természetesen a korsze
rű építészeti megoldások jegyeit viselik magu
kon. Bár az aktuális gazdasági feltételek és érté
kek befolyásolják őket, nem követik szolgai mó
don a divatos megoldásokat. így például a 60-as
évek végén és a hetvenes években épült könyv
tárakat tágas „nappali szoba” jeliegűre építették,
amelyekbe a referensz részleg nem illeszkedhe
tett bele harmonikusan. Ezek főként betonból
épültek, az ipari üzemekre jellemző belső megol
dásokkal, pl. nyílt mennyezeti átívelésekkel, lát
ható csövekkel és egyéb funkcionális összekötő
járatokkal. Ez az időszak különösen jövedelme
ző volt a padlószőnyeget és acél bútorokat gyár
tó iparosoknak. Napjainkban azonban már nem
építenek ilyen „cipődoboz” könyvtárakat, és
megszűnt az a gyakorlat is, hogy a régi épülete
ket lebontják, és újakat építenek a helyükre.
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SCHLITT,
Gerhard:
Universitátsbibliothek
Hannover und Technische Informationsbibliothek.
Bau- und Umzungsmassnahmen = ABI-Tech.
13.Jg. 1993.1.no. 1-11 ,p.
Rés. angol nyelven.
A hannoveri egyetemi könyvtár és a Techni
sche Informationsbibliothek épületbővítésé
nek és költözködésének munkálatai
Átépítés; Költözés; Könyvtárépület -egyetemi, fő
iskolai

1965-ben a hannoveri egyetemi könyvtár és
a műszaki könyvtár új épületbe költözött, ame
lyet úgy terveztek meg, hogy elegendő helyet
biztosítson az évszázad végéig. Ez a terv azon
ban hibásnak bizonyult, s ezért tenni kellett vala
mit a helyzet javítására. 1966-ban - egy alapos
átépítést követően - a hannoveri várkastély volt
istállóit jelölték ki a könyvtár számára, 1991-ben
megnyitották a Wilhelm-Grunwald épületet, és
ugyanebben az évben 850 ezer kötetet szállítot
tak át egy bérelt raktárépületbe, kb. 4 kilomé
terre a főépülettől. A cikk ismerteti a tervezés és
a megvalósítás munkálatait.
(Autoref.)
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Számítógépes könyvtári rendszerek
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BHARGAVA, J.K. - SRIVASTAVA, R.K. MURTHY, S.S.: SANJAY: an Indián library
automation package based on CDS/iSIS =
Program. 27.vol. 1993.1.no. 51-66.p.
SANJAY: egy CDS/ISIS-re alapuló integrált
könyvtári rendszer Indiában
File-szervezés -gépi; Integrált gépi
Szoftver

Indiában A CDS/ISIS 2.3 változatára ala
pozva egy SANJAY nevű könyvtári rendszert
fejlesztettek ki, amely erősen kihasználja a rend
szer kínálta ISIS/Pascal programozási lehetősé
get, hogy megfeleljen egy modell könyvtár céljai
nak. A SANJAY-t használva a használó egyide
jűleg több adatbázisban kereshet. A program
interaktív, menü-rendszerű, használó-barát, s
képes egy könyvtár összes rutin-feladatait ellát
ni. Egy-egy alkalmazáshoz (pl. gyarapítás vagy
kölcsönzés) több adatbázist is össze tud
kapcsolni. A cikk ismerteti az ISIS 2.3 változatá
nak problémáit, és bemutatja, hogy a SANJAY
használatával hogyan lehetett ezeket megoldani.
A program alkalmazását egy kormányzati könyv
tár esetében tárgyalja.
(Autoref.)
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VUBIS = Vine. 88.no. 1992. 30-36.p.
A „VUBIS” nevű integrált könyvtári rendszer
bemutatása
Integrált gépi rendszer

A VUBIS nevű integrált könyvtári rendszer
igen sikeres Európában: kb. 200 helyen használ
ják, főleg Belgiumban és Hollandiában. Eredeti
leg egyetemi könyvtári alkalmazásra fejlesztették
ki, de a köz- és szakkönyvtárakban is népszerű
vé vált. A rendszer ismertetése az ODIS bv nevű
vállalat (a VUBIS marketing-jogainak birtokosa)
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által szolgáltatott információk, valamint az ODIS
hollandiai hivatalában és az Eindhoven Egyete
men tartott bemutatók alapján készült.
(Autoref.)
Lásd még 276-277, 279

Szakértő rendszerek
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GAUCH, Susan - SMITH, John B.: An expert
system fór automatic query reformation =
J.Am.Soc.lnf.Sci. 44.vol. 1993. 3.no. 124-136.p.
Bibliogr.
Szakértő rendszer a keresőkérdés automati
kus módosítására
Keresőkép; Online információkeresés; Relevan
cia; Szakértő rendszer

A keresési jártasság hiánya sok használónak
okoz gondot az online keresés során. A haszná
lói vizsgálatok azt mutatják, hogy még a gyakor
lott keresők is hibás keresőkifejezéseket hasz
nálnak, és csak ritkán szerkesztik újra a keresőkérdésüket. E probléma megoldására egy
szakértő rendszert fejlesztettek ki az online infor
mációkeresés támogatására. Ez a rendszer au
tomatikusan újraszerkeszti a keresőkérdést, és
relevancia szerint rangsorolja az eredményként
kapott találatokat. Miután összehasonlították a
szakértő rendszer használatával, a szakértő
rendszer használata nélkül, és egy online tezau
rusz segítségével végzett olvasói kereséseket, a
következő következtetésekre jutottak: 1) A szak
értő rendszerrel lényegesen kevesebb keresőkérdésre volt szükség a releváns tételek megta
lálásához, mint anélkül, illetve mint az online te
zaurusszal. 2) A szakértő rendszer használata
nagyobb keresési pontossághoz vezetett, mint az
önálló keresés. A keresés teljességét illetően nem
volt lényeges különbség a háromféle keresési mód
között. 3) A szakértő rendszer a releváns tételeket
mindig az irrelevánsak elé rangsorolta.
(Autoref.)
Lásd még 250
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Számítógép-szoftver
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HARDING, Jean - MARTIN, Gillian: Shareware
database management software: an assessment
of its usefulness to information officers in small
voluntary sector organisations in the UK =
Program. 27.vol. 1993. 1.no. 37-50.p. Bibiiogr. 7
tétel.
Nyílt terjesztésű szoftverek (Shareware)
könyvtári adatbáziskezelésre: hasznosságuk
értékelése kisebb brit közösségi tájékoztatási
szervezetek számára
Információkeresési rendszer értékelése; Közér
dekű tájékoztatás; Szoftver

A szűk költségvetéssel rendelkező kisebb
közszolgálati szervezetek gyakran nem enged
hetik meg maguknak, hogy költséges szoftve
reket vásároljanak, s lehet, hogy nincs is szüksé
gük ezeknek a termékeknek a teljes „fegyvertá
rára”. Igen nagy mennyiségű olcsó szoftver kerül
forgalomba „Shareware” formájában, ezeket
azonban - különféle okok miatt - nem nagyon
használják az Egyesült Királyságban. A jelen
cikk annak a projektnek az eredményeit közli, amely a Shareware hasznosságát vizsgálta kisebb
közszolgálati intézmények számára. Olyan meg
bízható programokat kívántak felderíteni, ame
lyek az alapvető információkeresési funkciókon
kívül jól használhatók ajánló bibliográfiák, cím
jegyzékek készítésére is. A következő szoftve
reket vizsgálták: 3by5, Business Librarian, Fiié
Express, Freefile, Instany Recall és PC-File 5. A
gyakorlatban
négy program hasznosságát
tesztelték két intézményben (National Self-Help
Support Centre és Women's Nutritional Advisory
Service), és ennek eredményeit ismertetik.
(Autoref.)
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VISSCHEDIJK,
Ankie
GIBB,
Forbes:
Unconventional text retrieval systems = Online
CD-ROM Rév. 17.vol. 1993. 1.no. 11-23.p.
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Nem hagyományos szöveges információke
resési rendszerek
Információkeresési rendszer értékelése; Szoftver

A cikk néhány nem hagyományos információkereső rendszert mutat be és értékel, különös te
kintettel a kereskedelemben hozzáférhető termé
kekre. Ezek a kifinomított rendszerek azzal tud
nak többet a hagyományos információkeresési
rendszereknél, hogy speciális szoftverek és
hardverek segítségévei megnövelik a keresési
sebességet, a funkciókészletet, valamint a kere
sés pontosságát és teljességét. A bemutatott
szoftver-termékek a következők: AIDA, CLARIT,
Metamorph, SIMPR, STATUS/IQ, TCS, TINA és
TOPIC. A hardver-rendszerek: CAFS-ISP, Connection Machine, GESCAN, HSTS, MPP, TEXTRACT, TRW-FDF és URSA.
(Autoref.)
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ROWLEY, J.E.: Selection and evaiuation of
software = Aslib Proc. 45.vol. 1993. 3.no.
77-81.p.
A szoftver kiválasztásának stratégiája, érté
kelésének kritériumai
Szoftverválasztás

A szerző a programcsomagok kiválasztásá
nak és értékelésének két szempontját tekinti át:
az értékelés és kiválasztás stratégiáját, és a ki
választás kritériumait. A programcsomagok érté
kelését és kiválasztását egy projektnek kell te
kinteni. A megfelelő stratégiát az információs
rendszerek módszertanára lehet alapozni. A pro
jekt fő állomásai a következők: a célok meghatá
rozása, az opciók értékelése, definíció, kivá
lasztás és konfiguráció-tervezés, telepítés, érté
kelés és karbantartás. E folyamat fontos
tényezője a rendszertől elvárt jellemzők írásbeli
rögzítése. A választást megfelelő kritériumoknak
kell szabályozniuk. Általános kritériumnak tekint
hetők a költségek, a termék eddigi „pályafutása”,
a kifejlesztő, a forgalmazó, a segítségnyújtás,
karbantartás mikéntje, a szükséges technikai
megfontolások és a kompatibilitás, a könnyű
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használat, az interfészek és az integráció. A spe
ciális programcsomagokra ezen kívül speciális
kritériumokat is meg kell határozni. A cikk egy
kritériumjegyzéket is közread, adatbáziskezelő
szoftverekre.
(Autoref.)
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RAMAIAH, C.K.: Is hypertext a more flexible
teaching tool fór education? = Ann.Libr.Sci.Doc.
39.vol. 1992. 1.no. 1-8.p, Bibliogr. 20 tétel.
Mennyire alkalmas a hiperszöveg oktatásra?
Hiperszöveg; Oktatás -számítógéppel

Az emberi gondolkodás alapvetően nem sorbarendezett, csak az írás megjelenése óta kény
szerültek arra az emberek, hogy mondanivaló
jukat egymásutáni gondolatokba rendezzék,
sorbafűzzék. A hiperszöveg elve az emberi gon
dolkodás mintájára épül. A szövegek nem szek
venciális (nem egymásutáni) kezelését teszi le
hetővé a szövegek közötti ún. hiperszövegkapcsolatok megteremtésével.
A hiperszöveg koncepciója Dr. Vannevar
Bush-tól, Roosevelt elnök tudományos tanács
adójától származik, 1945-ből. Az ötletből számí
tógépes programot Douglas C. Engelbart készí
tett, aki az 50-es években fejlesztette ki az „On
line System (NLS)”-nek nevezett rendszerét. A
rendszer elterjesztése és a „hiperszöveg" szó
megalkotása (1965) Theodor H. Nelsonnak volt
köszönhető.
Bár a hiperszöveg ötlete és a hozzá való
szoftverek már régóta létrejöttek, az alkalmazá
sok igazából csak az utóbbi öt évben váltak
népszerűvé. Ez sokban köszönhető volt annak,
hogy az Apple Computers által kifejlesztett Hy
perCard szoftver ingyenesen megszerezhetővé
vált. A szöveget kezelő hiperszöveg rendszerek
mellett megjelentek az egyéb típusú információt
(álló- és mozgó grafika, videó, hang, zene) is
feldolgozó ún. hipermédia rendszerek is.
A hiperszöveg rendszerek jelentős sajátos
sággal bírnak a szöveges információk kezelése
terén. A kapcsolatoknak köszönhetően az adott
dokumentum a szerző vagy a szerkesztő által
tetszőleges struktúrában kezelhető. Egy-egy
adott szövegrészt gyorsan, különböző utakon is

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

el lehet érni. Ezekből a tulajdonságaiból követke
zik, hogy a felhasználók gyorsan tudnak mozog
ni a dokumentumokban. Különleges előnyük,
hogy a felhasználók aktívan használhatják eze
ket a rendszereket, módosítva vagy bővítve a
szövegrészeket, saját gondolatmenetnek megfe
lelő kapcsolatokkal kiegészítve azokat. így ezek
a dokumentumok jobban illeszkednek az emberi
gondolkodás természetes folyamatához, segítve
a megértést.
A hiperszöveg előnyeiből következően egyre
népszerűbb eszközzé kezd válni az oktatásban
is. A már eddig is alkalmazott számítástechnikai
oktatási eszközök (pl. a szakértő rendszerek)
mellett a multimédia és a hiperszöveg a legújab
bak közé tartozik.
A szerző számos egyetemi példát hoz fei a
hiperszöveg előnyös hatásainak bizonyítására. A
Brown University, a University of Southern Califomia vagy a University of Toledo csak néhány a
felsoroltak közül, ahol a legkülönfélébb tantár
gyak oktatásában dolgoztak ki hiperszövegrendszereket. A hallgatók mindenhol kedvezően
fogadták az új oktatási eszközöket.
A hiperszövegek használatának előnyei töb
bek között abban mutatkoztak meg, hogy
- ösztönözte a hallgatókat az elemző gondol
kodásra a különböző ismeretek összekapcsolá
sával,
- elősegítette az egyes tudáselemek többféle
megközelítését,
- támogatta a hallgatók íráskészségét azzal,
hogy lehetőséget adott jegyzetek, gondolatok
hozzáfűzésére a szövegekhez, saját összefüg
gések kiépítésére,
- az oktatók számára megkönnyítette a kö
zös munkát a különböző szövegek hatékony
egybeszerkesztésével,
- lehetővé tette a gyorsan változó ismeretek
naprakészen tartását a könnyű javítási, módosí
tási lehetőségekkel.
Az előnyei mellett azonban a hátrányait sem
szabad figyelmen kívül hagynunk. A rossz formai
szerkesztés, a pontatlan vagy erőltetett kapcso
latok kezelhetetlenné tehetik a szövegeket, ne
hezíthetik az anyag megértését.
A legfőbb probléma azonban a nagyterjedel
mű anyagoknál fordulhat elő, ahol a bonyolult
szerkesztés következtében a felhasználók „el
veszhetnek” a kapcsolatok sűrűjében.
Összefoglalásul a hiperszöveg az elmúlt né
hány évben már komoly hatást gyakorolt az ok
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tatásra és a tudományos kutatásra, és a jövőben
valószínűleg csak még nagyobb szerepet fog
kapni a különböző oktatási és információszerve
zési eszközök között.
(Moldován istván)

93/302
ARNOLD,
Kathryn
- COLLIER,
Mel RAMSDEN, Anne: ELINOR: the Electronic
Library project at De Montfort University Milton
Keynes = Aslib Proc. 45.voi. 1993. 1.no. 3-6.p.

Lásd még 234, 250, 278, 303

Az ELINOR, a De Montfort Egyetem (azelőtt
Leicester Polytechnic) Milton Keynes-i campusának elektronikus könyvtára - tervezet

Elektronikus könyvtár

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Ter
vezés

93/301
LAPELERIE, Francois: De la fiole au goutte á
goutte: réponse a Denis Varloot accompagnée
de quelques réflexions sur l’avenir des
bibliothéques = Documentaliste. 28,vol. 1991.
4/5.no. 177-186.p. Bibliogr. 58 tétel.
Rés. angol nyelven.
Válasz Denis Varloot cikkére (Documentali
ste, vol.28. no.1.) a könyvtárak jövőjéről
Előzményét lásd: 91/370
Információtechnológia; Jövő könyvtára

Egy régebbi cikkben (Documentaliste, 28.vol.
1991. 1.no.) Denis Varloot ismertette elképze
léseit a jövő könyvtáráról. Ezek szerint bizonyos
gyökeres újítások át fogják alakítani a könyvtári
szolgáltatásokat, és a holnap könyvtára - egy
nemrég még irreálisnak tűnő „alkímia” követ
keztében - képes lesz az információkat szaba
don és könnyedén terjeszteni. A jelen cikk szer
zőjének véleménye szerint azonban Varloot túl
értékeli a technikai haladást, mialatt elkerül
néhány alapvető és még mindig megválaszolat
lan kérdést: milyen igényeket kell egyáltalán kie
légíteni? Milyen fajta információkat kell terjeszte
nünk, s milyen formában? Lapelerie ismerteti sa
ját - kevésbé „fényes” - előrejelzését a
könyvtárosok új szerepéről és a jövő könyv
táráról. Ez bizonyára újabb reakciókat vált ki a
szakma részéről - Denis Varloot már e cikk ke
retében közreadja válaszát.
(Autoref.)
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1990 novemberében a Leicester Polytechnic
(később De Montfort University) felsőoktatási pá
lyázatot nyert egy új campus létrehozására. Az új
egyetem - De Montfort University Milton Keynes
- számára 8 hónapon belül felépítették az épüle
teket, oktatókat és hallgatókat toboroztak.
Ez a fejlesztés jó példája volt a kormányzat
felsőoktatási politikájának, amely a következő
évtizedben 50%-kal tervezi növelni a hallgatók
létszámát. A felsőoktatás jelenlegi fejlesztése
azonban lényegesen eltérő, jóval szűkösebb
pénzügyi feltételek között zajlik, mint a 60-as
vagy 70-es években. Ezért a De Montfort Univer
sity stratégiai tervében az új egyetem létrehozá
sa egy több egyetemet átfogó felsőoktatási in
tézményi hálózat részeként foglalt helyet. Külö
nösképpen ügyeltek arra, hogy a nagyobb
hallgatói létszám következtében befolyó jövedel
meket hatékonyan használják fel.
Az egyetemi könyvtárakra már eddig is jel
lemző volt, hogy magas szinten automatizáltak
és információszolgáltatásuk jelentős része
elektronikus formában zajlik. A Milton Keynes
egyetemen az „Electronic Library” projekt kereté
ben azonban a tanítás és a tanulás számára
szükséges információkat alapvetően elektroni
kus formában tervezték rögzíteni. Ebből követke
zően a hozzáférés nem korlátozódott a könyvtár
fizikai helyéhez, hanem a felhasználók bárhon
nan szerezhettek be információkat igényeik sze
rint. Felismerték, hogy a jövőben a felsőoktatás
ban is eltolódik a hangsúly az elektronikus infor
mációforrások felé, ezért a hagyományos
könyvtári szolgáltatások már csak részben tud
ják kielégíteni az oktatás jövőbeni információs
igényeit. Természetesen azonban az elektroni
kus könyvtár nem fejlődhet a kiadók és a könyv
kereskedelem támogatása nélkül. A kiadók is
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Külföldi folyóirat-figyelő

egyre inkább érzékelik azt a kényszert, amelyik
az elektronikus források létrehozásának irányá
ba hat.
A projekt fő célkitűzése öt év alatt egy teljes
elektronikus könyvtár kialakítása volt. Ennek elé
rése érdekében többek között a megfelelő mun
kaállomásokat, hálózatot kellett kialakítani; meg
állapodásokat kötni a szerzői jogokról; alkalmas
ellenőrző, költségelszámoló rendszert létrehozni;
tanfolyamokat szervezni és tájékoztató anyago
kat készíteni.
A felsőoktatásban egyre inkább egy olyan
hallgató-orientált oktatási tendencia bontakozik
ki, amelyik a forrásokra alapozott kutatás-orien
tált tanulást ösztönzi. Az elektronikus könyvtár
ezt a tendenciát kétségkívül hatékonyabban ké
pes támogatni, mint a hagyományos könyvtár.
A napjaink információrobbanásával előálló
hatalmas információtömeggel egy hagyományos
könyvtár már képtelen megbirkózni. Ezzei a vál
tozással csak az információk elektronikus formá
ban való tárolása, visszakeresése és közvetítése
képes szembenézni.
A hallgatók említett létszámnövelési tervei a
hagyományos könyvtárra vonatkozóan jelentős
bővítési, építési követelményeket jelentenek. Ez
a teher szintén jelentősen csökkenthető a távol
ról használható, falak nélküli elektronikus könyv
tár kialakításával.
Az elektronikus könyvtár kialakításának mun
kái hivatalosan 1992. március 1-én kezdődtek
meg, amelyek a feltételek meghatározásából,
egy kísérleti üzemmód kialakításából és a kia
dókkal való tárgyalásokból álltak. A technikai
hátteret az intelligens munkaállomásokon kívül
többek között optikai lemez olvasók, lézer printe
rek, magas felbontású színes képernyők, szken
nerek és képfeldolgozó berendezések jelentet
ték.
Az elektronikus könyvtár kialakításáról már
sok szó esik szakmai körökben, és számos
programmal is lehet találkozni, amelyek ennek
részleges megvalósítását célozzák. Ez a próbál
kozás azonban azzal hívta fel magára a figyel
met, hogy egy átfogó elektronikus könyvtár kiala
kítására tett egy jól megszervezett kísérletet.
(Moldován István)

93/303
POULTER, Alán: Towards a Virtual reality library
= Aslib Proc. 45.voi. 1993. 1.no. 11-17.p.
Bibliogr. 21 tétel.
A „virtuális realitású” könyvtár felé; az online
katalógusban való többszempontú keresés
és a szabadpolcos böngészés összekapcso
lásának technikai lehetőségei
Böngészés;
Prognózis

Hiperszöveg;

Online

katalógus;

A szerző azt állítja, hogy az online katalógu
sok jelenlegi generációja nem felel meg az alap
vető használói elvárásoknak az információkere
sés tekintetében. Miután röviden megvizsgálja a
„virtuális realitás” fogalmát és az ehhez kapcso
lódó technológiai követelményeket, egy gyökere
sen új formájú online katalógussal ismertet meg,
amelyet „virtuális könyvtárinak nevez. A
használó egy információs térben (valóságosnak
tűnő könyvespolcok között) böngészik, ahol szá
mítógép vezérli az egyes művek fizikai megjele
nését és a polcokon való elhelyezkedését.
Részletesen tárgyalja a virtuális könyvtár formá
ját, működését és felépítését. A virtuális könyvtár
fogalmát ezután olyan információforrásokra al
kalmazza, amelyeknek vagy egyáltalán nincsen
fizikai helye, vagy az olyan, amely nem elérhető
a felhasználók számára.
(Autoref.)

KAPCSOLÓDÓ T E R Ü L E T E K

Kiadói tevékenység
Lásd 275
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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-Revue (CH)
Aslib Inf. - Aslib Information (GB)
Aslib Proc, - Aslib Proceedings (GB)
Audiov.Libr. - The Audiovisual Librarian (GB)
Austr.Libr.J. -- The Australian Library Journal (AU)
Bibi. für Allé - Bibliothek für Allé (DE)
Bibliográfia - Bibliográfia (RU)
Bibliotekarz - Bibliotekarz (PL)
Bibliotheksdienst- Bibliotheksdienst (DE)
Buch Bibi. - Buch und Bibliothek (DE)
Cat.Classif.Q. - Cataloging and Classification Quarterly (US)
Coll.Rés.Libr. - College and Research Libraries (US)
Collect.Manage. - Collection Management (US)
Documentaliste - Documentaliste (FR)
El.Libr. - The Electronic Library (I)
IFLAJ. “ IFLA Journal (I)
Int.Classif. - International Classification (I)
IntJ.Inf.Libr.Res. - International Journal of Informa
tion and Library Research (I)
Int.J.Inf.Manage. - International Journal of Informa
tion Management (I)
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Interlend.Doc.Supply - Interlending and Document
Supply (GB)
J.Am.Soc.Inf.Sci. - Journal of the American Society
fór Information Science (US)
Kirjastolehti - Kirjastolehti (FI)
LIBER Q. - LIBER Quarterly (I)
Libr.Arch.Secur. - Library and Archivál Security (US)
Libr. J. - Library Journal (US)
Libr. Rév. - Library Review (GB)
Libr.Trends - Library Trends (US)
Microcomp.Inf.Manage. - Microcomputer fór Informa
tion Management (US)
Nachr.Dok. - Nachrichten für Dokumentation (DE)
Nauőn.Teh.Bibl. - Naucnye i Tehniceskie Biblioteki
(RU)
Online CD-ROM Rév. - Online and CD-ROM Review
(GB)
Probl.Inf.Doc. - Probleme de Informare si Documentare (RO)
Program - Program (GB)
Scand.Public Libr.Q. - Scandinavian Public Library
Quarterly (Sx)
Ser.Libr. - The Serials Librarian (US)
Spec.Libr. - Special Libraries (US)
Vine - Vine (GB)
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