
beszerzendő új gépek, berendezések feltünteté
sével,

3. Ki mit gyárt -  azon cégek felkutatása, 
amelyek oktatási intézményeknek adómentes 
adományokat adhatnak. Az iskola öregdiákjainak 
megkeresése révén is lehet támogatókat sze
rezni a projekthez.

4. Világosan meg kell határozni azon lehető
ségeket, amelyek a szponzornak az adományért 
cserébe felajánlhatok: az intézmény vagy egy 
terme felveszi az adományozó nevét, referencia- 
helyként a továbbiakban megadható, az intéz
mény vállalja a szponzor reklámozását, például 
kitűzőkön.

A felkérő levelek küldése után a megkeresett 
cégek érdeklődésének felkeltése a feladat. En
nek egyik hatásos módja az udvarias és tapinta
tos érdeklődés telefonon. A reménybeli szponzor 
látogatását a támogatást kérő intézményben na
gyon gondosan elő kell készíteni. A projekt be
mutatása során egységes és határozott állás
pontot kell képviselni, a pénz majdani felhaszná
lásának módjáról a szponzort tájékoztatni kell. Ily 
módon az adományok különböző formáihoz le
het hozzájutni, az ingyen festéstől a jelentős 
pénzösszegekig.

(Pappné Farkas Klára)

94/033
KÜBLER, Hans-Dieter -  GRAF, Angela: Schulen 
ohne Bücher? Bibliotheken in Hamburger 
Schulen so unzulänglich wie vor hundert Jahren 
= SchulbibLAktuell. 1993. 2.no. 132-137.p.

Iskolák könyv nélkül? A hamburgi iskolai 
könyvtárak színvonala olyan, mint 100 évvel 
ezelőtt

Felmérés; Iskolai könyvtár

Hat középiskola meglátogatása után a szer
zőkben kedvezőtlen kép alakult ki Hamburg isko
lai könyvtárairól. Legrosszabbnak a gimnáziu
mok helyzetét találták. A 
gimnáziumban például (600 tanuló) egy kicsi és 
barátságtalan betegszobában válogathatnak a 
tanulók hetente kétszer egy-egy szünetben öt- 
százegynéhány könyvből. Az éves gyarapítási 
keret: 300 DM. Az Altona-fasori gimnázium vitri
néiben 200 elavult és ronggyá olvasott könyv ta

lálható, az éves gyarapítás: 60 DM. Egyedül a 
Walddorf-gimnáziumban kedvezőbb a kép: elő
nyös elhelyezés, több mint 17 ezer kötetes 
könyvállomány, évi 1700 DM gyarapítás, napon
ta négyórás nyitvatartás. Az állomány rendezett, 
de katalógus itt sincs: a tiszteletdíjas könyvtáros 
csak szabad idejében tudná elkészíteni.

A gimnáziumoktól némileg eltér a közös 
(alsó- és középfokú) iskolák helyzete. Pl. a Juli
us-Leber iskola ellátottsága korábban kedvező 
volt: a 7000 kötet könyvet (most készítik elő őket 
a számítógépes kölcsönzéshez) kiegészíti 2500 
kazetta, újságok, folyóiratok, társasjátékok. Az 
állománygyarapításra fordítható összeg azonban 
itt is csökkent: évi 200 DM. Az állomány fokoza
tosan avul és rongyolódik. Egy iskolai ünnepély 
alkalmával a tanulók a könyvtár ronggyá olvasott 
könyveit adták át az iskola szenátorainak a 
könyvtár krónikus szegénységének demonstrálá
sára, nem sok hatással.

Az ismert hamburgi pedagógus és szakíró, 
Heinrich Wolgast 1900-ban így panaszkodott: 
,Az iskolai könyvtár csupán jelentéktelen tolda
lék az iskola szervezetében.” Szavai közel száz 
év múlva is időszerűek.

(Katsányi Sándor)

Egyéb könyvtárak

Lásd 54
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Általános kérdések

Lásd 80

132 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1.



Külföldi folyóirat-figyelő

Állomány, állományalakítás

94/034
BROOKS, Harley C., Jr.: The availability of 
western series fiction in American libraries = 
Collect.Manage. 17.vol. 1993. 4.no. 49-56.p. 
Bibliogr.

A western-sorozatok hozzáférhetősége az 
USA könyvtáraiban

Állományalakítás; Ponyvairodalom

Western-sorozatok 3624 darabját hasonlítot
ták be az OCLC és a NUC (National Union Ca
talogue) katalógusában; 662, vagyis 18,3% nem 
szerepelt bennük. Az OCLC anyagának további 
vizsgálata kiderítette, hogy az adatbázisban sze
replő tételekből 9,7% nem található az USA 
könyvtáraiban, 62% csak 10-nél kevesebb 
könyvtárban és 36,7% kizárólag közművelődési 
könyvtárban.

94/035
JOINER, Carol -  LEWIS, Linda -  MACKLER, 
Tasha: Albuquerque alliance: library/bookstore 
collaboration for collection building = Libr.J. 
118.vol.1993.10.no. 75-76.p.

Állománygyarapítási együttműködés egy 
amerikai egyetemi könyvtár és egy könyves
bolt között

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Együtt
működés -helyi; Könyvkereskedelem

Az Új-Mexikói Egyetem Központi Könyvtára 
(University of New Mexico General Library) több 
éve sikeres megállapodást kötött egy Albuquer- 
que-ben működő könyvesbolttal, annak érdeké
ben, hogy hozzájusson azokhoz a fontos helyi 
vonatkozású anyagokhoz, amelyek különben az 
állománygyarapítás hagyományos módszereivel 
nem kerülnének a könyvtárba.

A szakirodalom tanúsága szerint a könyvfor
galmazók ellenséges érzelmeket táplálnak a 
könyvtárosokkal szemben, feltehetően kapcsola

tuk bürokratikus és személytelen jellege miatt. 
Az Albuquerque-i kísérlet azt bizonyítja, hogy ez 
a viszony személyessé tehető mindkét fél 
hasznára.

A különgyűjtemények esetében a dokumentu
mok beszerzése -  efemer jellegük miatt -  sokkal 
munkaigényesebb és nehezebb, mint az általá
nos gyűjtemények esetében. A patriotika kritériu
mai szerint három csoportba sorolhatók azon do
kumentumok, amelyeket a könyvtár fontosnak 
tart a gyűjtemény szempontjából: 1. Új-Mexikó- 
ban élő író, új-mexikói tárgyú művei; 2. Új-mexi
kói témájú művek; 3. Az állam területén élő és 
alkotó író művei, amelyek helyszíne nem Új-Me- 
xikó. Ezen dokumentumok felderítése és beszer
zése a könyvtár számára egy helyi könyvesbolt 
tulajdonosának bevonásával bizonyult a legered
ményesebbnek. A megállapodás értelmében a 
könyvesbolt megkapta a könyvtár hivatalos szál
lítója minősítést, aminek révén a pénzügyi aka
dályok elhárultak. A kereskedő a könyvtárosok 
által megadott szempontok szerint a beérkező 
könyvekből kiválogatja a releváns címeket, jegy
zéket állít össze belőlük, amelyeket a könyvtáros 
behasonlít, majd kijelöli azokat, amelyekre a 
könyvtárnak szüksége van. A kiválasztott köny
veket a könyvesbolt leszállítja, a könyvtár pénzü
gyi osztálya „automatikusan” kiegyenlíti a szám
lát, és ezután a dokumentum feldolgozása a 
könyvtárban a szokásos módon történik.

A gyümölcsöző együttműködés keretében a 
könyvtár hozzájut a számára fontos efemer iro
dalomhoz, a könyvkereskedő biztos vevőt kap. E 
gyakorlati haszon mellett nem lebecsülendő a 
könyvkereskedő számára az az erkölcsi siker, 
hogy hozzájárulhat egy könyvtár különgyűjte- 
ményének alakításához, helyi szempontból fon
tos művek fennmaradásához, megőrzésének 
biztosításához.

(Pappné Farkas Klára)

94/036
VALLS PASOLA, A.: La evaluación de revistas 
en una biblioteca universitaria de cara a la 
cancelación de titulos = Rev.Esp.Doc.Cient. 
16 vol. 1993. 2.no. 147-156.p. Bibliogr. 5 tétel.

Rés. angol nyelven
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Folyóiratértékelés az előfizetés lemondása 
szempontjából egy egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Folyóirat-előfizetés

Az egyetemi könyvtárak élő problémája, hogy 
a kurrensen járó folyóiratok közül melyek előfize
tését mondják le a folyamatos áremelkedés, a 
címek számának robbanásszerű növekedése és 
a mikrospecializáciő miatt.

A könyvtári folyóiratállományt nem elég csak 
kvantitatív (bibliometriaí) elemzés alapján érté
kelni. A minőségi értékelésnek azonban számos 
aspektusa van, és többnyire más a könyvtárosok 
és a tanárok-kutatók értékelési szempontrend
szere.

Gyakran használt értékelési szempontok: az 
olvasói vélemények; a használtság mértéke; az 
idézettség; a költség/hatékonyság viszony; a 
hozzáférhetőség más gyűjteményekben; a szer
kesztő-kiadó reputációja; a folyóiratot indexelő 
szekunder kiadványok és szolgáltatások száma; 
a lap tartalmának és az intézmény érdekkörének 
viszonya (egyetemi könyvtárak esetében pl. az 
oktatott diszciplínák és a folyóirat-tartalom 
összevetése); a lap nyelve.

A tanári vélemények megismerésének szoká
sos módjai: pontozza 1-4 ponttal valamennyi la
pot; osszon el 100 pontot a teljes folyó
iratállományon; emelje ki a 10 legfontosabbat.

A kiadványok használatát -  főleg szabadpolc 
esetén -  igen nehéz mérni: az olvasót kell arra 
kérni, hogy jelezze (a legfrissebb számhoz csa
tolt lapon egy x jellel, külön íven felírva a 
használt lap címét stb.) a használatot, míg a ré
gebbi anyag raktárból való kiszolgálása esetén a 
mérés pontosan elvégezhető.

A Katalán Műszaki Egyetem Barcelonai Köz
lekedésmérnöki Karának könyvtárában 1991/92- 
ben végeztek periodikum-értékelő vizsgálatot, 
aminek oka az áremelkedés követhetetlensége, 
néhány professzor új címek iránti igénye és a 
könyvtárosok megfigyelése szerint egyes lapok 
kihasználatlansága volt. Az értékelés során hat 
kritérium kaphatott legfeljebb a zárójelben mega
dott számú pontot: ár (15); indexelés a Citis CD- 
ROM-ban és a Current Contentsben (12); hozzá
férhetőség más könyvtárban (8); tanári vélemé
nyek (30); használat (20); tartalom és intézményi 
érdekkör viszonya (10). A pontok összegzése 
adta meg a folyóiratok rangsorát, így a 35 pont

alattiakat (a gyűjtemény 19,1%-a) lemondhatták 
volna, ám ezek 28,5%-a a katalán egyetemek 
közül csak itt volt megtalálható, s így a kar veze
tése ezek megtartása mellett döntött. A pontozá
sos értékelést tehát újabb áttekintés, további 
szempontok figyelembevétele követte.

(Mohor Jenő)

Állományvédelem

94/037
CORON, Sabine -  LEFEVRE, Martine: Lutte 
contre les moisissures: l’expérience de la 
Biblioíhéque de l’Arsenal = Bull.Bibi.Fr. 38.tom. 
1993. 4.no. 45-52.p.

Rés. német és angol nyelven

Harc a penészesedés ellen: a párizsi Biblio- 
théque de (’Arsenal tapasztalatai

Konzerválás; Régi és ritka

A légkondicionáló rendszer 1987-ban és 
1989-ben történt üzemzavarai miatt a Biblio- 
théque de i’Arsenal ritka könyvek osztályának lé
péseket kellett tennie a mikroorganizmusok 
okozta fertőzés kezelésére. Ezt a különgyűjte- 
ményt 1961 óta modem légkondicionálással ellá
tott, fémpolcos tömör raktárakban tárolják. Mivel 
az 1967-es részleges eljárások sikertelennek bi
zonyultak, 1989-ben elhatározták, hogy többféle 
módszert fognak egyidejűleg alkalmazni, neve
zetesen a következőket: a könyvek, a polcok és 
a raktárak fertőtlenítése és tisztítása, a konzer- 
válási feltételek javítása (a klimatizált levegő ve
gyi szűrése, az ablakok vízhatlanítása), a raktá
rak padlózatának negyedéves karbantartása és 
fertőtlenítése, rendszeres szellőztetés.

(Autoref.)

94/038
STEFANSSON, Thorarinn -  CHRISTENSEN, 
Kari: Mass conservation of paper: a comparison 
of methods = Alexandria. 5.vol. 1993. 2.no. 
119-126.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A tömegméretű papírkonzerválás (savtalaní- 
tás) módszereinek összehasonlítása

Gazdaságosság -könyvtárban; Papír; Savtalanítás

A nyomtatott papír állagának romlása olyan 
nagy mértéket ért el, hogy a hagyományos kon
zerválás! módszerek sem a mennyiséggel, sem 
a költségekkel nem tudnak lépést tartani. Ezért 
többféle, ún. tömegkonzerválási módszert 
fejlesztettek ki, pl. diethilcinkes, magnéziumoxi- 
dos, ammóniás kezelést, cellulózzal történő meg
erősítést stb. Több eljárás még kísérleti stádium
ban van. A módszerek eltérő komplexitásúak, 
némelyek igen nagy műhelyeket igényelnek. 
Összehasonlításuk azt mutatja, hogy egyik 
módszer sem ideális. A hátrányokhoz tartozik pl. 
a tűzveszély, az egészségtelen munkakörülmé
nyek, a nyomdafestéket vagy a bőrkötést veszé
lyeztető vegyi hatások. Néhány módszer mege
rősítés nélkül savtalanítja a papírt. Az eljárások 
időigénye 5 és 72 óra között mozog, a költségek 
könyvenként 30 centtől 15 dollárig terjednek, bár 
az utóbbi összeg az eljárás fejlettségétől függő
en változhat.

(Autoref. alapján)

Feldolgozó munka

94/039
WINKE, R.Conrad: Discarding the main entry in 
an online cataloging environment = CatClassic.Q. 
16.vol. 1993. 1.no. 53-70.p. Bibliogr.

A fő besorolási adat elhagyása az online ka
talógusban

Besorolási adat; Dokumentumleírási szabályzat; 
Online katalógus

Az online katalógusok korában a fő besorolá
si adat -  számos definíciója ellenére -  elvesztet
te értelmét és jelentőségét. A katalogizálás kor
szerűsítése érdekében az AACR2 21. fejezetét 
és a MARC formátumot át kellene dolgozni. Az 
AACR2 revíziója során a következőket kellene 
elvégezni: 1) kisebb, ismétlődő változtatások a

szövegben, 2) az elsőrendű (szerzőségi) felelős
ség elvének törlése, 3) a fő testületéi besorolási 
adatra vonatkozó szabályok törlése, 4) a mellék
tételekre (besorolási adatokra) vonatkozó szabá
lyok beépítése a szöveg főrészébe. A MARC for
mátum aktualizálásával kapcsolatosan: az 1XX 
mezők elavultak, a 7XX mezők pedig változta
tásra szorulnak, hogy jelezzék a régi fő besoro
lási adatokat és azt, hogy az illető művet melyik 
besorolási adat alapján látták el Cutter-jelzettel.

(Autoref.)

Lásd még 7, 15, 41, 74

Katalógusok

94/040
ALSTON, Robin C.: Charting the bibliographic 
seas: research and the art of navigation = 
Alexandria. 5.vol. 1993. 1.no. 71-88.p.

A bibliográfiai tengerek feltérképezése: a szá
mítógépes adatbázisok hiányosságai és hi
baforrásai a nyomtatott katalógusokhoz ké
pest (a British Library példája)

Besorolási adatok egységesítése; Használók 
képzése; Nagykönyvtár; Nyomtatott katalógus; 
Online információkeresés; Online katalógus

A 70-es évekre világossá vált, hogy a tudo
mányos könyvtárak sem pénzügyileg, sem a rak
tári tér szempontjából nem tudnak megbirkózni a 
kiadványok növekvő mennyiségével és költsé
geivel. Az azóta történt technológiai fejlemények 
és a nemzetközi kommunikációs hálózatok tech
nikailag lehetővé teszik a távoli adatbázisokhoz 
való hozzáférést, és úgy tűnhet, hogy elérhetővé 
válik az IFLA/Unesco által kitűzött cél, a kiad
ványok egyetemes hozzáférhetősége. De van
nak még megoldandó problémák. Nincs olyan 
könyvtár, amely ingyenes és korlátlan hozzáfé
rést biztosítana a távoli adatbázisokban tárolt 
bibliográfiai információkhoz. A nyomtatott kataló
gusok pedig, mint például a British Library-é, 
amelyek fontos helyi információkat tartalmaznak, 
más célt szolgálnak, mint az együttműködéssel 
épülő adatbázisok. A tudományos könyv
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tárakban mind az elektronikus, mind a „szabad 
szemmel olvasható” bibliográfiai forrásoknak he
lyük van. Az adatbázisokban sokkal lassabban 
lehet keresni, mint a nyomtatott katalógusokban, 
mivel az olvasók a rendszert nehézkesnek talál
ják; a kibővült kulcsszavas és tárgyi hozzáférés 
nagymennyiségű rekordot eredményez, amelyet 
végig kell böngészniük; ezért igen sok terminálra 
van szükség az igények kielégítésére. Az adat
bázisok rekordjai esetében nem szerepel a kon
textus, mint a nyomtatott katalógusokban, és az 
összetett tárgyszavak sajátos problémákat 
okoznak; az együttműködéssel épülő adatbázi
sok nem használnak szabványosított tárgysza
vakat; az input hibái visszakereshetetlenné te
hetnek rekordokat. A nagy katalógusok közötti 
eltérések visszamenőleges összehangolása alig
ha elképzelhető. A tárgy szerinti indexelés szin
tén sok kívánni valót hagy maga után azon kívül 
is, hogy a nem angol nyelvű könyveket különbö
ző nyelveken indexelik. Meg kell érteni, hogy a 
bibliográfiai fájlok milyen szabályok szerint épül
nek fel, és valószínűleg továbbra is speciális 
szakismeretekre lesz szükség a visszakeresés
hez; tehát vagy a használókat kell képezni vagy 
gondoskodni kell „tolmácsokról”.

(Autoref.)

94/041
LE LOARER, Pierre: OPAC: opaque or Open, 
Public, Accessible and Co-operative? Some 
developments in natural language processing = 
Program. 27.vol. 1993. 3.no. 251-268.p.

Természetes nyelvi feldolgozás az online kata
lógusokban való tárgyi keresés megkönnyí
tésére

Gépi információkeresés; Információkeresési rend
szerértékelése; Online katalógus; Tárgyi feltárás

Az online katalógusok jelenlegi generációja 
igen sok kívánnivalót hagy maga után. Jóllehet 
az OPAC (Online Public Access Catalogue) rövi
dítés célja nyilván nem az volt, hogy ezzel az on
line katalógus gyengeségére utaljon, az OPAC a 
franciában és az angolban egyaránt használt 
„opaque” szó homonímája, amelynek jelentése: 
sötét, homályos, bizonytalan.

Az online katalógusokban a használók leg
többször tárgyi keresést végeznek, s éppen ezek 
adják a legrosszabb eredményeket. A fő problé
ma az, hogy amíg a cédulakatalógus fizikailag 
látható és áttekinthető, addig az online katalógus 
használója egy láthatatlan világgal áll szemben, 
amelynek csak az éppen használt -  helyes vagy 
helytelen -  keresőkérdéssel kapcsolatos része 
válik láthatóvá. Ha a használó nincs megeléged
ve az eredménnyel, kénytelen új keresésbe 
kezdeni, de a rendszer semmilyen segítséget 
nem nyújt abban, hogy ezt hogyan kell csinálni, 
azaz hogyan találhatók meg azok a tárgyszavak, 
amelyek a kérdést is kifejezik, s a katalógusban 
is szerepelnek. Az OPAC használatakor tehát 
valójában „halásszuk” a tárgyszavakat, s vagy 
van „kapás”, vagy nincs.

A dokumentum indexelését és tárgyi keres
hetőségét sok rendszerben a besorolási adatok 
egységesítésével, azaz authority fájlok létreho
zásával igyekeznek hatékonyabbá tenni. Ez 
nemcsak a szinonimákról a deszkriptorokra való 
utalást lehetővé teszi, hanem az ún. prekoordi- 
nált indexelést is, amellyel -  a megfelelő mon
dattani szabályokat alkalmazva -  már nemcsak 
egyszavas keresőelemeket használhatunk, ha
nem mondatszerű kifejezéseket is, pl. „a filozófia 
története”, „olasz filmgyártás 1949-1980” stb.

Az ilyen besorolási jegyzékeknek azonban 
hátrányai is vannak: igen terjedelmesek (a fran
cia RAMEAU pl. 125 ezer kifejezést tartalmaz, 
és az összetett, bonyolult deszkriptorláncok 
igencsak megnehezítik a keresést.

A cikk szerzője az olyan új rendszerű online 
katalógusokban látja a jövőt, amelyek termé
szetes nyelvi elemzésre épülnek, amilyen pl. a 
francia szaknévsor (yellow pages) tárgyi kere
sésre szolgáló keresőrendszere. Az ilyen rend
szerek képesek a keresőkérdés nyelvtani elem
zésére, s vagy automatikusan, vagy a használó
val folytatott párbeszéd segítségével szűkítik 
vagy bővítik az eredeti kérdést. A nyelvtani elem
zés durván három lépésből áll: az első a szófel
ismerés (a szótő felismerése, helyesírásellenőr
zés, többértelmű szavak tisztázása), a második 
a mondattani elemzés (a szavak funkcióinak fel
ismerése), a harmadik a jelentéstani elemzés, 
amely egy olyan szótárra épül, amelyikben egy 
fogalom teljes jelentésbeli környezete ki van 
építve, pl. kereskedés-kereskedelem-vásárlás- 
vásárló-eladás-eladó-export-import stb.
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A cikk végén a szerző több példával illusztrál
ja, hogy ugyanaz a keresőkérdés, amelyik a „ha
gyományos” OPAC-ban semmit sem talált, a ter
mészetes nyelvi online katalógusban kielégítő 
eredményeket hozott.

(Novák István)

Lásd még 22, 47, 74

Információkeresés

94/042
VIEGENER, Johannes -  MAURER, Axel: Ein 
Ansatz zur dynamisierung von Thesauri in 
Informationssystemen = Nachr.Dok. 44.voi. 
1993. 5.no. 285-292.p. Bibliogr. 16 tétel.

Res. angol nyelven.

Dinamikus tézauruszok az információs rend
szerekben

Gépi információkeresési rendszer; Mesterséges 
inteiíigencia; Tézaurusz

A cikk egy olyan módszert mutat be, amely 
mesterséges intellingencia technikák alkalmazá
sával megnöveli a dokumentum-alapú informá
ciókeresési rendszerek hatékonyságát. A rend
szer kulcseleme egy dinamikus tezaurusz, ame
lyet egy bizonyos dokumentumcsoport igényeihez 
igazítottak. A tezaurusz kialakítását és karban
tartását részben automatizálták egy úri. isme
retszerző program segítségével, amelyik a doku
mentum automatizált elemzésén kívül a haszná
ló tudását is felhasználja. Ez a megközelítés egy 
kiterjesztett tezauruszelméleti koncepciót kíván 
meg, amelyik szerint a tezaurusz egy ismeretáb
rázolásra kifejlesztett adatstruktúra. Használatát 
egy grafikus interfész segíti.

(Autoref. alapján)

94/043
GUIMIER-SORBETS, Anne-Marie: Des textes 
aux images: Accés aux informations multimédiás 
par le langue natúréi = Documentaliste. 30.vol. 
1993. 3.no. 127-134.p.

Rés. angol nyelven

A szövegtől a képig: hozzáférés multimédia 
információkhoz természetes nyelvi kereséssel

Gépi információkeresési rendszer; Hiperszöveg

Tervezhető-e olyan információs rendszer, ame
lyik egyaránt alkalmas a kutatók és az egyszerű 
használók információigényeinek a kielégítésére, 
sőt, a hallgatók képzésére is? A cikk egy olyan 
rendszert ismertet, amelyet olyan szempontból 
vizsgáltak, hogy szakemberek számára kifejlesz
tett adatbázisokat tudnak-e más használói cso
portok is hasznosítani, és hogy elképzelhetők-e 
a tervezettől eltérő felhasználási lehetőségek is 
a rendszerben. A szóban lévő multimédia rend
szer természetes nyelvi keresésre alapszik, hi
perszöveg, valamint -  a görögországi Delphire 
vonatkozóan -  szövegeket, képeket és térképe
ket összekapcsoló mechanizmusok segítségé
vel. A szerző a következő kérdésekkel foglal
kozik: természetes nyelvű keresés, az automati
kus és manuális indexelés sajátos és egymást 
kiegészítő lehetőségei, képek és dokumentumok 
keresése más adatbázisokban, az interaktív kere
sés különféle sémái. Végül meghatározza a szó
ban lévő információs rendszer lényeges jellem
zőit, felméri korlátáit és potenciális lehetőségeit.

(Autoref. alapján)

94/044
LANGFORD, Duncan: Evaluating a hypertext 
document = Aslib Proc. 45.vol. 1993. 9.no. 
221-226.p. Bibliogr. 10 tétel.

Hiperszöveges dokumentum értékelése

Hatékonyság; Hiperszöveg

A hiperszöveg-dokunetumok hatalmas infor
mációtömeget tesznek közvetlenül elérhetővé a 
felhasználók számára, s érthető, hogy az ilyen 
dokumentumok előállítása egyre szélesebb kör
re terjed ki. Mivel azonban a szerzők jószándéka 
még nem eredményez automatikusan költség
hatékony és minőségileg is elfogadható doku
mentumokat, az értékelés kulcsfontosságú -  a 
megfelelő értékelési módszerek ismerete és
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használata segítséget nyújthat a hiperszöveg- 
dokumentumok megfelelő megtervezéséhez és 
használhatóságához. Az értékelés eredménye: 
megnövekedett használat és hatékonyság, az 
aktualizálás költségeinek csökkenése. A szerző 
-  gyakorlati, felsőoktatási és kereskedelmi ta
pasztalatok alapján -  bemutat néhány módszert 
a hiperszöveg-dokumentumok hatékony értéke
lésére.

(Autoref.)

94/045
REYNOLDS, Chris F. -  ROBERTSON, John: 
Navigation requirements in large hypertext 
systems = J.Doc.Text Manage. I.vol. 1993.
1.no. 7-23.p. Bibiiogr. 24 tétel.

Navigációs követelmények nagy hiperszö- 
veg-rendszerekben

File-szervezés -gépi; Hipers Információke
resési rendszer értékelése

A hipermédia rendszerek használatának 
egyik leggyakoribb problémája az „eltévedés”, 
aminek veszélye egyenes arányban növekszik 
az adatbázis nagyságával. A legsikeresebb hi
perszöveg rendszerek kicsik, szövegkeresési 
szabványokkal ellátottak, és vagy egyetlen szer
zőtől származnak, vagy szigorú szabványok sze
rint íródtak. A cikk azokkal a problémákkal foglal
kozik, amelyek akkor adódnak, ha nagy, hetero
gén dokumentumgyűjteményeket kívánunk 
hiperszöveggel kezelni. A cikk alapja az Australi
an Heritage Commission-nal közösen végzett 
kutatás, amely intézmény egyik fontos feladata 
Ausztrália nemzet szempontból legfontosabb tá
jainak a nyilvántartása. Egy olyan kísérleti hi- 
perszöveg-adatbázist építettek, amely -  a tas- 
mániai erdőkre vonatkozóan -  a legkülönbözőbb 
dokumentumtípusokat tartalmazza, pl. kutatási 
jelentéseket, tankönyveket, telefon-üzeneteket -  
képekkel és térképekkel összekapcsolva. Az 
adatbázisépítés közben különös figyelmet szen
teltek a későbbi aktualizálás szempontjainak, kü
lönösen a felhasználó nézőpontjából szemlélve.

(Autoref.)

Lásd még 40-41, 56, 83

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

Lásd 15, 28

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

94/046
DAY, Dorothy -  MCKIM, Geoff -  ORCHARD, 
Douglas [et al.j: Agents for electronic document 
supply: who are the likely players? = Aslib Proc. 
45.VOI. 1993. 7/8.no. 189-199.p. Bibiiogr.

Kikre számíthatunk az elektronikus doku
mentumellátásban?

Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus publiká
ció; Információipar

A szerzők úgy látják, hogy néhány kereske
delmi forgalmazó valószínűleg komoly szerepet 
fog játszani az elektronikus dokumentumszolgál
tatásban. A következő öt potenciális termékfor
galmazót ill. szolgáltatást vizsgálják meg: Dow 
Jones, Geac, OCLC, Faxon és RLG. Az össze
hasonlító vizsgálat alapjául Malone 1989-es, az 
elektronikus piacra vonatkozó téziseit használ
ták, valamint -  a verseny jellemzésére és a tech
nológia szerepére vonatkozóan -  Porter 1980- 
ban megjelenet elemző monográfiáját. A szerzők 
úgy vélik, hogy az elektronikus dokumentumszol
gáltatás radikálisan megváltoztatta a hagyomá
nyos szolgáltató-vásárló kapcsolatot: az előbbiek 
olyan partnerkapcsolatokat alakítanak ki egy
mással, amelyek eredményeként a szolgáltatá
sok meglehetősen bonyolult skáláját kínálják fel 
a lehetséges felhasználóknak.

(Autoref. alapján)

94/047
SCHWARZ, Werner: Die Nutzung von Online- 
Diensten in Signierdienst und Leihverkehr = 
Bibliotheksdienst. 27.vol. 1993. 7.no. 1007-1012.p.

Online szolgáltatások felhasználása a jelzete
lésben és a könyvtárközi kölcsönzésben a
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német tudományos és szakkönyvtárakban. 
Felmérési eredmények

Felmérés; Jelzet; Könyvtárközi kölcsönzés -szá
mítógéppel; Központi katalógus -online; Letöltés

1993 márciusában 144, könyvtárközi kölcsön
zést végző német tudományos és szakkönyvtár 
körében kérdőíves felmérés készült, 94,4%-os 
válaszadási aránnyal.

Regionális gépi könyvtári hálózatokban 73%-uk 
végez keresést. Előnyök: sokféle és bővebb ke
resési lehetőségek, aktualitás és az eredmények 
kinyomtatása, az egyéb hálózatokban való kere
sés lehetősége. Hátrányok: a regionális hálóza
tokat elsősorban közös katalogizálásra tervez
ték, ezért a találatok száma korlátozva van; kö
rülményes a lelőhelyek megállapítása; bonyolult 
a több kötetes művek és a folyóirat-állományok 
kikeresése. Mivel sok könyvtár csak állományá
nak egy részét teszi így közzé, saját jelzetelésre 
továbbra is szükség van.

Az országos katalógus-adatbázisokat (ZDB, 
DBI-Verbundkatalog, GKS) a megkérdezettek 
40%-a használja. Rutinesetekben általában a 
mikrofilmlapos kiadást veszik elő, problémás 
esetekben fordulnak az adatbázisokhoz. Észre
vételezték, hogy a DBI adatbázisát csak kétévente 
aktualizálják (viszont ingyenes).

Külső adatbázisokat a válaszolók 31%-a 
használ. 49%-uknak saját információs részlege 
van, ezek általában a műszaki-természettudo
mányi könyvtárakra jellemzők. Problémát jelen
tenek az eltérő keresőnyelvek, a magas árak és 
a személyzet képzése. A regionális hálózatok
hoz képest lényegesen jobbnak ítélik a visszake
resési lehetőségeket (nincs például korlátozás a 
találatok számában).

Online rendelésre a könyvtárak 15%-ában 
van mód. Viszonylag időigényesnek találják, sok 
pluszmunkát jelent, gyakran csak kifejezett ké
résre végzik. A takarékos és türelmes köznapi 
használóknak marad az ingyenes, nehézkes és 
gyakran hosszadalmas szokványos eljárás -  a 
fizetőképes intézmények pedig térítésért gyors, 
közvetlen kiszolgálást kapnak.

A CD-ROM adatbázisok használata 2-3 éve 
egyre nő, a hálózati üzemelés és a többszörös 
használatot engedélyező licensz-szerződések 
következtében. A megkérdezettek 71%-a hasz

nál CD-ROM adatbázist. Néhányan az online ke
reséssel gyakorlatilag fel is hagytak. A CD-ROM 
használatához nincs szükség professzionális 
közvetítőre, ingyenes szolgáltatás.

Automatizált könvtárközi kölcsönzést a meg
kérdezettek 29%-a (aktív), illetve 14%-a (passzív) 
végez. A fejlesztés útja: a rendelés legyen 
szkennerrel vagy a használó által bevihető, a 
szolgáltató könyvtárak legyenek a rendszeren 
belül aktivizálhatók, és a nyilvántartási munka 
csökkenjen minimálisra.

Online katalógus (helyi vagy regionális) a 
könyvtárak 26%-ában van. Ha a kölcsönzés au
tomatizált, az online katalógus sok egyéb tevé
kenységre is rendelkezésre áll (helyi és könyv
tárközi kölcsönzés, előjegyzés, hosszabbítás; akár 
a használók által is). A számítógép-hálózatok az 
egész világhoz biztosítják a kapcsolódást.

Az online könyvtárközi kölcsönzés többnyire 
még csak álom. A megkérdezett könyvtárak 
18%-ában van ilyen lehetőség (például Alsó- 
Szászországban, Konstanzban). Szabványos 
kommunikációs protokollokra volna szükség, 
ilyen kezdeményezések az SR- és az ILL-inter- 
fészek.

(Hegyközi Ilona)

Dokumentációs eljárások és termékeik

94/048
BOURNE, Ross: National bibliographies -  do 
they have a future? = Alexandria. 5.vol. 1993.
2.no. 99-110.p.

Van-e még jövőjük a nemzeti bibliográ
fiáknak?

Feladatkör; Nemzeti bibliográfia

A nemzeti bibliográfiák sokféle funkciót tölte
nek be, de alapjában véve a nemzeti dokumen
tumtermés archivális nyilvántartásaként működ
nek. Néhány tényező azonban megváltoztathatja 
nézeteinket a céljukról és befolyásolhatja a 
hosszútávú jövőjükkel kapcsolatos elvárásain
kat. Teljességüket és aktualitásukat gyakran kor
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látozzák a nem megfelelő kötelespéldány-szol- 
gáltatási mechanizmusok, de akár meg is lehet 
kérdőjelezni, hogy a nemzeti bibliográfiának fel
tétlenül tartalmaznia keli-e minden kiadványt, 
vagy pedig a nemzeti bibliográfiai ügynökség 
(NBÜ) a kurrens bibliográfiai adatok koordináto
raként működjön. Néhány NBÜ arra kényszerült, 
hogy a rekordok bibliográfiai tartalmát csökkent
se a bevételek visszaesése és a kiadványtermés 
növekedése miatt. Ezek az intézkedések nem 
találtak általános elismerésre, de úgy tűnik, hogy 
az aktualitás javulását eredményezték. A techno
lógiának továbbra is hatása van a nemzeti bib
liográfiák előállítására azáltal, hogy a CD-ROM- 
ok, az UNiMARC formátum és -  főképpen -  a 
hálózatosítási kezdeményezések mind-mind a 
bibliográfiai információ jobb hozzáférhetőségét 
segítik. A hálózatok akár a nemzeti bibliográfiák 
helyhez kötöttségét is kevésbé relevánssá tehe
tik, mivel lehetőséget adnak a nemzeteket meg
haladó lefedésre, valamint a bibliográfiai hozzá
férés és a dokumentumszolgáltatás összekap
csolására. A könyvkereskedelemmel való 
szorosabb együttműködés a kiadók bibliográfiai 
adatainak újbóli felhasználását kell hogy ered
ményezze, ahelyett, hogy a NBÜ-nek újonnan 
kellene létrehoznia bibliográfiai rekordokat. Ami 
a politikát illeti, kialakulóban van az a fogalom, 
hogy mit jelent a nemzetek csoportosulása, mi
közben az országok között új szövetségek jön
nek létre és szétesnek a korábbi föderatív álla
mok. Fontos kérdések merülnek fel a nemzeti 
bibliográfia jövőbeni célját, a bibliográfiai adato
kat előállító egyéb intézményekkel való együtt
működés lehetőségét illetően, és arra vonatko
zóan, hogy a nemzeti bibliográfia szerepét előre
láthatólag kiszorítja-e valamely nemzetközi 
kezdeményezés. Fontos, hogy a NBÜ-k e kérdé
seket új lehetőségekként, ne pedig létüket fenye
gető dologként értékeljék.

(Autoref.)

94/049
MÜLLER-SCHÜSSLER, Ursula -  DELIN, Peter: 
Elektronishe Informationsmittel für Öffentliche 
Bibliotheken = Buch Bibi. 45.vol. 1993. 8.no. 
688-701.p.

Res. angol nyelven.

Elektronikus tájékoztatási eszközök a közmű
velődési könyvtárak számára. 2.rész: szakte
rületi adatbázisok

Az 1. részt lásd: 93/347

Állománygyarapítási tanácsadó; CD-ROM; Köz
művelődési könyvtár; Minerva -adatbázisokról 
[forma]; Tájékoztatási eszköz; Videotex

A közkönyvtárak az adatbázisok piacán ma
guk is vevők, illetve előállítók. A piac két részből 
áll. Van egy kevésbé drága szegmense, amely 
videotex-, floppy-, CD-ROM-adatbázisokat tartal
maz, ezek a hagyományos kínálatot gazdagítják 
(pl. hírlapok elektronikus indexei). Az igen drága 
adatbázisokat tartalmazó szegmens pedig a pro
fesszionális vevők igényeit célozza meg. A köz
könyvtárak ezen adatbázisok szolgáltatására is 
törekednek, mivel társadalompolitikai feladatuk
nak tekintik a költséges információk hozzáférhe
tőségének biztosítását. Vannak olyan speciális 
adatbázisok is, amelyek szakértői rendszerként 
tanácsadásra is képesek, például pénzügyi, adó- 
és oktatási kérdésekben.

A könyvtár minőségét a jövőben nem első
sorban azon mérik le, hogy mennyire kellemes 
ott tartózkodni, hanem hogy milyen szolgáltatá
sainak szerkezete, a személyes látogatás akár 
el is maradhat.

Az elektronikus információszolgáltatásban 
hasznosítható adatbázisok németországi kínála
tát áttekintő cikk második részében közel 100, 
közérdekű tájékoztatási célokra használható, több
ségében személyi számítógépes és CD-ROM 
adatbázis szerepel. Kódokkal jelzik a hordozót, 
rövid ismertetés és beszerzési, hozzáférési tud
nivalók olvashatók, az alábbi csoportosításban:

Utazás:
1. Menetrendek
2. Térképek és útvonalak
3. Országok és időjárás
4. Utazási irodák kínálata
5. Hotelkalauz
6. Városkalauz a világ nagyvárosairól 

Gépkocsi:
1. Kínálat és árak, új és használt gépkocsikra
2. Biztosítás
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Számítástechnika:
1. Folyóiratok éves indexei
2. Folyóiratok teljes szövege
3. Hardver- és szoftverleírások

Technika/Te rmészet/Kömyezet
1. Folyóiratok éves indexei
2. Folyóiratok teljes szövege
3. Multimédia enciklopédia
4. Környezetvédelmi adatbázis

Gazdaság:
1. Ki mit forgalmaz
2. Ki mit gyárt
3. Cégadatbázisok, cégek profilja
4. Üzleti együttműködési lehetőségek
5. Pénzügyi támogatás
6. Aktuális gazdasági információk és statisztikák 

Jog:
1. ítéletek, döntések
2. JURIS adatbázis
3. Munkaügyi, adóügyi, pénzügyi tájékoztatási 
rendszerek

Továbbképzési lehetőségek

Kultúra, sport:
1. Folyóiratok éves indexe
2. Multimédia enciklopédiák

Felmerült az igény, hogy az adatbázisok (né
metországi és európai) piacát egy központi lek
torátus rendszeresen tekintse át, tesztelje és vé
leményezze a könyvtárak számára.

Az áttekintéshez ad addig is segítséget a cikk 
végén olyan minervák, kézikönyvek, folyóiratok 
ismertetése, amelyek adatbázisokat regisztrál
nak.

(Hegyközi Ilona)

94/050
RISSEEUW, Mickey: Will there still be a need for 
translations in the year 2000 or will there be just 
one universally accepted language used for 
scientific and technical writing? = Online 
CDROM Rev. 17.vol. 1993. 4.no. 237-239.p.

Szükség lesz-e a tudományos-műszaki szak- 
irodalom fordítására 2000-ben?

Fordítás; Szakirodalom -műszaki; Szakirodalom 
-természettudományi

A Fordítások Nemzetközi Közponja (Interna
tional Translations Centre, ITC) több mint har
minc éve működik. Ott szerkesztik a World 
Translations Indexet és a Journals in Translation 
c. jegyzéket. Az intézmény igazgatója 2000-ig 
előretekintve a fordítás és az ITC jövőjéről ír.

Várható volt, hogy a politikai és gazdasági 
korlátok megszűnése után megnő az érdeklődés 
az idegen nyelvű anyagok, így a fordítások iránt. 
Az igényeket azonban más tényezők is befolyá
solják. Az egységes Európai piac és a bővülő ke
let-nyugati kapcsolatok következtében megválto
zik az egyes országokban a képzettségi szint, 
például a jelentős európai nyelvek tanulása köte
lezővé lesz. Előfordulhat az is, hogy egy nyelv, 
az angol kerül domináns helyzetbe. Felmerül a 
kérdés, hogy a homogén Európa megvalósítha
tó, illetve kívánatos-e egyáltalán.

1972-ben az ITC által regisztrált fordítások 
58%-a oroszról és 25%-a japánról készült. 1992- 
re ez az arány 28,5-43,5%-ra változott. A japán 
kutatások jobb hozzáférhetőségét valószínűleg a 
gépi fordítás oldja majd meg. 2000-re lehetőség 
lesz ezzel a módszerrel bizonyos dokumentumtí
pusok (gépkönyvek, időjárásjelentések stb.) si
keres fordítására. Előreláthatólag az előzetes 
vagy utólagos átolvasás szükséges marad.

A WTI adatbázisában szereplő fordítások leg
többje ad hoc vagy nem publikált. A bejelentések 
száma egyre csökken. Ennek oka egyrészt a 
gazdasági recesszió, másrészt az, hogy nő a ku
tatási eredményekről és szabadalmakról közrea
dott referátumok és a teljes fordításban megjele
nő folyóiratok száma. 2000-re várhatóan még 
erőteljesebb lesz az eltolódás a publikált fordítá
sok irányába. Nem lesz egyetlen általánosan el
fogadott nyelv a tudományos-műszaki szakiro
dalomban.

(Hegyközi Ilona)
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94/051
BELONOGOV, G.G. -  ZELENKOV, U.G. [et al.]: 
interaktivnaa sistema russko-anglijskogo i anglo- 
russkogo masinnogo perevoda politematiceskih 
naucno-tehniceskih tekstov = Naucn.Teh.Inf.
2.ser. 1993. 3.no. 20-27.p.

Politematikus tudományos-műszaki szöve
gek oroszról angolra és angolról oroszra való 
gépi fordításának interaktív rendszere

Gépi fordítás

A számítógépes nyelvészeti kutatómunkájáról 
ismert VINITI RAN (az Orosz Tudományos Aka
démia Tudományos Műszaki Információs Intézete) 
Belonogov G.G. vezette kutatógárdája újabb ered
ményekről számol be a gépi fordítás területéről.

A gépi fordítás eddigi tapasztalatai igazolják 
azt a megközelítést, hogy a gondolati egysége
ket nem az egyes szavak szintjén, hanem a tel
jes fogalmakat kifejező állandó kifejezések, szó- 
kapcsolatok révén érdemes megfeleltetni. Ilyen 
gyakorlati eredménynek tekinthető az az állandó 
kifejezéseket fordító rendszer, amelyet AT típusú 
számitógépes működtetésre fejlesztettek ki az 
említett kutatóintézetben.

A gépi szótár több mint 250 ezer szócikkből 
áll, melynek nagyobb részét állandó kifejezések 
alkotják, de tartalmaz fogalmi szóösszetételeket 
és különálló szavakat is. A programrendszer fő 
moduljai a morfológiai és a szintaktikai elemző, 
valamint a szövegszerkesztő. Ez utóbbi az em
beri irányítást nem teljesen nélkülözi, viszont a 
fordítás termelékenységét növeli a megelőző ru
tin feladatok gépi elvégzése.

A szövegrészek fordításának röviden vázolható 
menete: a szemantikai-szintaktikai elemzés során 
a rendszer először az állandó kifejezések szintjén 
keresi a kétnyelvű ekvivalens kifejezéseket, majd 
sikertelenség esetén ugyanígy megvizsgálja a szö
vegrész szóösszetételeit, végül egyes szavait.

Az angol-orosz gépi szótár anyagát több mint 
hét év (1983-1991) dokumentumbázisának sta
tisztikai (2-nél többszöri) előfordulási szempontú 
vizsgálatával és gyűjtésével alakították ki. Az 
orosz szavak esetében a kulcsszavakat az ún. 
keresőkép (kb. 30 mill, szó) anyagából vették, 
míg az angol fogalmakat az angol nyelvű doku- 
mentumcíinekből és ezek orosz nyelvű fordítá
saiból választott ekvivalensekkel együtt gyűjtötték

ősze a számítástechnika és a műszaki tudomá
nyok, a biológia, a kémia, a geológia, a biotech
nológia és a környezetvédelmi ipar területéről.

A külön-külön létrehozott szótárak -  főnévi; igei; 
állandó kifejezések -  angol és orosz nyelvű anyagát 
egyesítették. Ebben a szócikkek 80%-a csak egy 
fordítási ekvivalenst, 13%-a két ekvivalenst, a többi 
3- ill. 4-nél több ekvivalens fordítással bírt. A legjobb 
forrásanyagnak az angol-orosz párhuzamos szöve
gek vagy címfondítások számítottak.

A gépi fordítás nyelvi eszköztárát vizsgálva a 
VINITI-ben több évtizedes múltról és tovább 
fejleszthető bázisanyagról beszélhetünk. A már 
meglévő sokféle -  főleg morfológiai elemzést és 
egységesítést végző -  nyelvi programrendsze
rekre támaszkodva a most ismertetett rendszer 
számára új programokat készítettek az orosz 
szóösszetételek kiválasztására, az orosz-angol 
gépi szótárban való keresés végzésére, a fordí
tási ekvialensek kiválasztására a lehetséges vál
tozatok közül. Ezenkívül létrehozták az orosz és 
angol szövegek szemantikai-szintaktikai elemzé
sét végrehajtó programokat, és végül a fordítás 
eredményéül kapott szövegrészek formázási
szerkesztési programjait.

A fordítás menetének különböző szakaszairól 
számolnak be a tanulmányírók. Az első szakasz
ban a forrásszöveg morfológiai elemzését követi 
a szemantikai-szintaktikai elemzés, s az ennek 
eredményeként kiválasztott különböző típusú 
szóösszetételek és állandó kifejezések egysé
ges normalizált formában adják a keresőképet. A 
további szakaszban a betűrendbe rendezett 
szóalakok keresése folyik az orosz-angol szótár
ban, miután megjelennek a más nyelvű ekviva
lensek, számjelekkel ellátva. Később ez utóbbiak 
segítségével folyik a szöveg rendezése, miköz
ben a konkurens változatok kiszűrése is megtör
ténik. A fordítás közbülső menetében a fordított 
szöveg részei ill. szavai oszlopokba rendezett 
struktúrában jelennek meg, két további lehetősé
get engedve a szerkesztés végzésére: automati
kusai vagy emberi intellektus által irányítottat.

A szöveg végleges formájának kialakításá
ban még mindig biztosabbnak és hatékonyabb
nak tűnik az emberi beavatkozás. A fordítás ide
jét viszont lényegesen lerövidítik a gépi progra
mok, másodpercenként 10 szó fordítását biztosítva.

A kísérleti munka eredményei egyértelműen 
bizonyították, hogy az állandó kifejezésekre épü
lő gépi fordítási programrendszer működőképes.

(Bíró Júlia)
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Külföldi folyóirat-figyelő

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

94/052
COOKE, Madeleine -  FEATHER, John -  
MALLEY, Ian: The management of stock in 
minority languages in British public libraries = 
J.Librariansh.Inf.Sci. 25.vol. 1993. 2.no. 79-84.p. 
Bibliogr.

A kisebbségek nyelvén beszerzett irodalom 
az angol közművelődési könyvtárakban

Felmérés [forma]; Közművelődési könyvtár; 
Nemzetiségi irodalom

Az elmúlt években a brit közkönyvtárakban 
egyre növekszik az igény arra, hogy a nemzeti
ségi kisebbségek nyelvein is (főleg az ázsiai, ill. 
az európai emigráns csoportok nyelvein) szolgál
tassanak dokumentumokat. A cikk az LLIP (Lei
cestershire Library and Information Plan) felmé
réséről számol be, amely Anglia, Skócia és 
Wales 110 könyvtárára terjedt ki, és arra volt kí
váncsi, hogy az illető könyvtárak mennyi pénzt 
költöttek a kérdéses nyelveken íródott könyvek 
beszerzésére. Az eredményeket a következő 
csoportosítás szerint tárgyalja: a nyelvek (27 
nyelv) megoszlása régiók szerint, az egyes nyel
vekre eső kiadások, az együttműködési körök 
használata. Megemlíti a leggyakoribb nyelveket 
és azt a tényt, hogy a nemzetiségi nyelvű köny
vekre költött pénz csak 13 könyvtárban haladta 
meg az évi 5000 fontot. A résztvevők igen 
hasznosnak ítélték a nyelvek szerint alakított ál
lománygyarapítási együttműködési köröket, s 
aránylag elhanyagoltnak tartották az európai 
nemzetiségek nyelveit. A szerzők a következő 
témákban javasolnak további kutatásokat: szer
vezeti megoldások; az ellátás színvonala; állo
mányalakítás, pénzügyi kérdések; tervezési fela
datok. A hároméves tervekbe beépítendő ajánlá
sokat is közreadnak.

(Autoref.)

94/053
KERR, Lina: Compact Disc Interactive: improving 
access to information for disabled people = 
Audiov.Libr. 19.vol. 1993. 3.no. 202-204.p.

CD-I használata fogyatékosok (hallás- és lá
tássérültek) számára

CD-I; Testi fogyatékos olvasó

1992-ben a GLAS (Gateshead Libraries and 
Arts Services -  Gatesheadi könyvtári és művé
szeti szolgálat) pénzt kapott az Egészségügyi 
Minisztériumtól, hogy egy országos információs 
program részeként CD-l-vei (interaktív CD-le- 
mezzel) segítse a hátrányos helyzetű emberek, 
különösen pedig a siketek jobb információellátá
sát. A városi önkormányzattal karöltve kidolgo
zott egy, a hátrányos helyzetűeket támogató in
formációs programot (Gateshead Disability Infor
mation Project, GDIP).

Az érzékelésben fizikailag korlátozott vagy 
nehezen tanuló emberek sokszor azért utasítják 
vissza a számukra egyébként hasznos informá
ciókat, mert általuk nem használható formában -  
például nyomtatásban -  kínálják nekik. A látási 
zavarokkal küzdő használhat hangzó anyagot, 
Braille-írású vagy öregbetűs könyvet. A halláská
rosultak szívesen élnek a vizuális információk
kal, s nem kizárólag a nyomtatottal. A siketek kö
rében igen népszerű az ún. British Sign Language 
(BSL) nevű jelnyelv, s léteznek már olyan video- 
programok, amelyeket elláttak a BSL-lel. A videók 
használatakor azonban frusztráló lehet a használó 
számára a lineáris elérés miatti időigényes keresés.

A CD-I ennél többet nyújt: alkalmazni tudja a 
BSL-t, az interaktív keresés miatt gyors, s lehe
tővé teszi, hogy odahaza, a saját tévékészülé
ken használják a lemezt. (A tévékészülékek el
terjedtebbek, mint a személyi számítógépek, a 
CD-I egység olcsóbb, mint egy PC-s felszerelés. 
A CD-I lejátszó, amelyet egy kábel segítségével 
össze lehet kapcsolni a tévével, kb. 500 fontba 
kerül, a lemezek ára 25-40 font között van.)

A CD-I azért alkalmas formátum a hátrányos 
helyzetűek információellátásának javítására, 
mert képi, hangzó, grafikus, szöveges elemek 
együttes kombinációját képes adni. A gates- 
headiek a GDIP program során olyan CD-I le
mez előállítása mellett döntöttek, amely általá
nos és gyakorlati jellegű ismereteket ad a hátrá
nyos helyzetűeknek. Az első, kísérleti lemez a 
hátrányos helyzetűek munkalehetőségeit vette 
számba. A kísérleti lemezhez a CD-I kifejlesztő
je, a Philips cég adott technikai segítséget. Egy 
gatesheadi multimédia stúdióban készítették el.
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Az előállítás tapasztalatairól jelentésben számoltak 
be, a fogadtatásról készített interjúkat pedig rövide
sen bemutatják az Egészségügyi Minisztériumban.

A gatesheadiek második CD-I lemeze -  je
lenleg előállítás alatt áll -  kórházi tájékoztató le
mez lesz. Hat nyelven, köztük a BSL-en is kínál
ja az információkat a látásukban és hallásukban 
sérült emberek számára.

(Kovács Katalin)

94/054
SHUTS, Carla: Day care: a new role for the rural 
public library? = Rural Libr. 13.voi. 1993. I.no. 
67-77.p.

Vállajon-e napközi otthoni szolgástatást a fa
lusi könyvtár?

Falusi könyvtár; Felmérés [forma]; Gyermekolva
só; Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó

A cikkíró feltételezte, hogy a gyermekek napkö
zi otthoni ellátásának vállalásával a falusi könyv
tárak új használói réteghez s egyúttal hatósági 
anyagi támogatáshoz juthatnának. Kérdőíves fel
mérésének tanúsága szerint azonban az esetle
ges új szolgáltatások közül erre vágynának a leg
kevesebben, mindössze a megkérdezettek 19%-a.

T Á J É K O Z T A T Á S I  R E N D -  
S Z E R E K

Hálózatok, regionális rendszerek

94/055
LARUE, James: A superhighway to the world: 
the birth of the Access Colorado Library and 
Information Network = Wilson Libr.Bull. 67.vol. 
1993. 9.no. 35-37.p.

Ablak a világra: Colorado állam tájékoztatási 
hálózata, az ACLIN

Együttműködés -regionális; Gépi könyvtári hálózat

Colorado állam polgárait -  saját és gyerme
keik életminőségének javítása, közösségük és 
az állam fejlődéséhez való hozzájárulásuk növe
lése érdekében -  egyenlő lehetőség illeti meg a 
számítógépes információszolgáltatások hozzáfé
résében. Az ezt az 1990-es törvényi lehetőséget 
megvalósító hálózat mikroszámítógép és modem 
segítségévei bárhonnan elérhetővé teszi a 
díjmentes hozzáférést könyvtári katalógusokhoz 
és a rendszerhez csatlakozott egyéb információs 
adatbázisokhoz.

A törvény meghozása nem jelentett automati
kus állami finanszírozást, így két év elsősorban 
a pénzügyi alapok és források felkutatásával telt. 
Az ACLIN (Access Colorado Library and Infor
mation Network) fordulópontja az volt, amikor az 
érdeklődésre számot tartó adatbázisokat kereső 
Colorado SuperNet hálózat, és a hálózatot kere
ső adatbázisok „egymásra találtak”. Ekkor egy 
műszaki, egy koordinációs és egy oktatási-eliá- 
tási bizottság kezdte meg a projekt felépítését. 
Számos magáncégtől kaptak támogatást, az ok
tatást pedig az egész állam területéről verbuvált 
és központilag felkészített „szupertréner” csoport 
végezte.

Külön bizottság dolgozta ki az ACLIN főme
nüket, melyeknek három fő eleme van: 1. tájé
koztató képernyők magáról az ACLIN-ról, adatok 
az elérhető könyvtárakról és nem könyvtári adat
bázisokról, instrukciók azok eléréséhez; 2. az 
elérhető könyvtárak, nem könyvtári adatbázisok 
és a hostgépek különböző szempontok szerinti 
listái; 3. közvetlen összeköttetések, amelyek a 
menük végigböngészése nélkül közvetlenül a kí
vánt hosthoz kapcsolnak.

A három év alatt készült ACLIN költségeinek 
harmada magánforrásokból, a többi közel 
163 000 dollár állami alapokból származott. A 
ma élő ACLIN száz regionális hívószámmal ren
delkezik és hétféle számítógépes rendszerben 
(köztük a CARL és a Dynix) működő 120 könyv
tárat tesz elérhetővé, továbbá 18 jogosultságot 
(,,password”-öt) nem igénylő információs (nem 
bibliográfiai) adatbázist is tartalmaz. Korlátáit te
kintve végül is nem más, mint egy zsilip; célja, 
hogy a menükön és kódokon át elvezessen egy
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