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 JÉK O ZT A T Á S I R EN D S ZER EK

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.
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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-eliátási 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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hostgéphez, s ekkor már úgy dolgozhat a
használó, mintha egy helyi nyilvános terminál
előtt ülne. Ám az ACLIN-ba bármikor vissza le
het lépni, használóját nem hagyja ott, ahova el
vitte.
Az ACLIN jövőjét előre láthatólag több könyv
tár bekapcsolódása, a távoktatás növekvő sze
repe, a közvetlen könyvtárközi kölcsönzés (a Dynix OPAC-jaiból közvetlenül előjegyezhető a
szükséges könyv, a CARL pedig cikkmásolat
faxon való megküldését teszi megrendelhetővé,
s ehhez a VISA-kártya számát kéri), s végül a
nem bibliográfiai adatbázisok növekvő száma
fogja jellemezni.
(Mohor Jenő)

94/056
CHERHAL, Elizabeth - RENZETTI, Frangoise ROUVEYROL, Serge: Internet ou la recherche
interconnectée = Bull.Bibi.Fr. 38.tom. 1993.
4.no. 8-12.p. Bibliogr. 14 tétel.
Rés. angol és német nyelven

Az Internet bemutatása

Ember-gép kapcsolat; Gépi információkeresés;
Számítógép-hálózat

Az Internet hálózat egy épület olyan kiter
jesztett helyi hálózatának fogható fel, amelyik 47
ország milliónyi számítógépe útján szinte az
egész világot átfogja. Mivel az elérhető informá
ciós rendszerek száma rendkívül nagy, hatékony
vezérlő eszközökre van szükség az eligazodás
hoz. A francia kutatók számára ezt a Renater
nevű hálózat biztosítja. Az Internet alapvető szol
gáltatásai az elektronikus levelezés, a távoli ter
minálcsatlakozás és a fájl-átvitel. A cikk - pél
dákkal illusztrálva - ismerteti a rendszer új, haté
kony szoftver-eszközeit is, amilyenek pi. a Wais,
a Gopher és a WWW.
(Autoref.)

94/057
MARIE, Chantal: Le réseau de CD-ROM de la
Bibliothégue
universitaire
de
Toulon
=
Documentaliste. 30.vol. 1993. 3.no. 167-169.p.
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Rés. angol nyelven

A touloni egyetem CD-ROM hálózata
CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Helyi gépi hálózat

A CD-ROM hálózatok lassan, de biztosan
terjednek a könyvtárakban. A cikk a Toulon
egyetem könyvtárának sikeres alkalmazását mu
tatja be. Ez a hálózat tíz terminálon ad lehetősé
get egyidejű információkeresésre, illetve képzés
re. Hat hónapi használat után a szerző ismerteti
a hálózat felépítését, szervezését, telepítését,
használatát, valamint az eddig felmerült problé
mákat. A cikk kiváló mintául szolgálhat a hasonló
célfeladat előtt könyvtárak számára.
(Autoref. alapján)

94/058
BRODY, Fern E. - NOLAN, Anne Cerstvik WHITMORE, Marilyn P.: Networking CD-ROMs:
an evaluation with implications for improving
service = J.Acad.Librariansh. 19.vol. 1993. 3.no.
140-143.p.

Egy egyetemi CD-ROM hálózat értékelése,
különös tekintettel a szolgáltatás minőségére
CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Gépi információkeresés; Információkeresési rendszer értékelé
se; Számítógép-hálózat

A szerzők a University of Pittsburgh Libraries
kiterjesztett CD-ROM hálózatának (wide area
network) vizsgálatáról és értékeléséről számol
nak be. A felmérés során megkérdezték a tájé
koztató könyvtárosokat és a közvetlen használó
kat, hogy hogyan és milyen megelégedéssel
használják a hálózatot, az asszisztens hallgató
kat, hogy milyen típusú és gyakoriságú segítsé
get szoktak nyújtani a használóknak, és meg
vizsgálták a számítógép előállította kimutatáso
kat a használók keresési stratégiáiról. Elemzik
az eredményeket, és javaslatokat tesznek a há
lózat jövőbeli fejlesztésére.
(Autoref.)
Lásd még 7,

16,

28,77
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Természettudományi és műszaki tájékoztatás

Az üzleti információcsere szerepe Románia
gazdasági életének újjáélesztésében (Szim
pózium. Bukarest, 1992. dec. 11.)

Lásd 30, 50
Konferencia -nemzeti; Tájékoztatás -közgazdasági
Szabadalmi tájékoztatás

94/059
Ql, Yanli: Chinese patent law and patent
information service = FID News Bull. 43.vol.
1993. 5.no. 99-103.p.
Szabadalmi törvény és szabadalmi tájékoz
tatás Kínában

Jogszabály -más területről; Tájékoztatás -szaba
dalmi

A szabadalmi törvény 1985. április 1-én lépett
hatályba Kínában. A törvény háromféle szabada
lomnak nyújt védelmet: találmányi szabadalmak,
használati modellek és formatervezési szabadal
mak. Ami a találmányok elbírálását illeti, a kínai
gyakorlat szigorú: ha a szabadalom három év el
teltével nem felel meg egy tüzetes vizsgálat kö
vetelményeinek, akkor visszavontnak tekintik. A
kínai Szabadalmi Hivatal több tájékoztató kiad
ványt is publikál, így műszaki adatokat, az Offici
al Gazette nevű hetilapot, indexeket stb., ezen
kívül adatbázisokat is épít, amelyeket külföldről
is lehet használni. A kínai szabadalmi rendszer
intézményei három szinten működnek: a Szaba
dalmi Hivatal szabadalmi dokumentációs részle
ge; regionális tudományos-műszaki központok
szabadalmi információs részlegei (20); letéti
könyvtárak (64).
(Autoref. alapján)

Közgazdasági tájékoztatás

94/060
Business information exchange and its role in
Romania’s economic revitalization = Probl.Inf.Doc.
27.VOI. 1993. 1 /2 . no. 9 -1 4 .p .
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A bukaresti Nemzeti Tájékoztatási és Doku
mentációs Intézet (NIID) a Romániai Mérnökök
Általános Egyesületével (GARE) együttműködve
1992. december 11-én a GARE bukaresti szék
helyén rendezte meg a fenti című értekezletét. A
megnyitó beszédet Gheorghe Anghel, a NIID ve
zetője tartotta, melyben vázolta a román gazda
ság fejlődését akadályozó tényezőket, és rámu
tatott egy országos üzleti információs rendszer
megszervezésének fontosságára.
Kiinduló megállapítások: a) a döntéselőkészí
tés decentralizálásával, a megfelelő információ
birtokában szülessenek meg a döntések; b) a
korábbi centralizált gazdaságban az üzleti infor
mációhoz sem az egyszerű állampolgár, sem a
külföldi érdeklődő nem juthatott hozzá, még
olyan szinten sem, hogy „ki mit gyárt Romániá
ban”; c) a román gazdaságban az elmúlt 3 év
alatt bekövetkezett változások növelték a zavart
és a bizonytalanságot; d) az üzleti információ
szolgáltatáshoz egyelőre csak nagyon általános
témájú üzleti kalauzok állnak rendelkezésre, de
ezek sem a termékeket, sem a szolgáltatásokat
nem tartalmazzák, a források között sok az átfe
dés; e) szükséges az üzleti információs rendszer
mielőbbi kiépítése, a fejlett információtechnoló
gia és a nemzetközi szabványok alkalmazása
mellett.
A megvalósítás részletkérdéseit illetően meg
egyezésre van szükség. Ezt segítette az a kér
dőíves felmérés is, amelyet a szimpózium
résztvevői között végeztek. Öt kérdést tettek fel:
1. a nemzeti üzleti információs rendszer felállítá
sának szükségességéről, 2. kinek nyújt segítsé
get, 3. milyen típusú problémákat lesz képes
megoldani, 4. milyen szerkezeti keretek között,
5. részt venne-e annak a tervnek az elkészítésé
ben, amelyet a döntéseiőkészítők elé visznek.
Az üzleti információs rendszer megszervezését
a legtöbben halaszthatatlannak érezték, s csak
5,5% minősítette csak fontosnak. Legtöbben úgy
látják, hogy a rendszer a felső vezetés informá
cióellátása mellett a nagyobb nyilvánosságot is
szolgálni fogja; a megoldandó problémák típusait
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illetően szerteágazó válaszok születtek. A szer
vezeti keretekre nézve legtöbben egyetlen üzleti
tájékoztatási központot képzelnek el, amely tá
mogatná az egyéni kezdeményezéseket is. A
központ költségeit az állam fedezné, bár voltak,
akik a későbbiekben az önfenntartó működést is
elképzelhetőnek tartják.
(Kovács Katalin)

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás
94/061
WILDER, Stanley: Dr. Litlove, or how I learned to
stop worrying and love library literature =
Am.Libr. 24.vol. 1993. 7.no. 662-663.p.

Hogyan vált egy cinikus ócsárló a könyvtári
szakirodalom fontosságának szószólójává?
Könyvtártudományi szakirodalom

A képzés során a könyvtári szakirodalom
sokszor cinikus és éles megjegyzések tárgya.
Leggyakrabban a következőkért bírálják:
1. a szerzők csak azért publikálnak, hogy a
ranglétrán előbbre kerüljenek,
2. túl sok a „hogyan csináltam én meg” témá
jú írás,
3. nem éri el más szakmák irodalmának a
színvonalát,
4. unalmas.
Az előléptetésnek a publikálás valóban előfel
tétele, sőt akár az állás megtartásának is, min
den könyvtártípusban. Valamilyen formában
minden szakma honorálja a publikálást. A könyv
tári szakirodalom kritikájának a kiadványok tar
talmával, nem pedig megírásuk motivációjával
kéne foglalkoznia.
A „hogyan csináltam én meg” témájú írásokat
azért bírálják, hogy ritkán hivatkoznak korábbi
írásokra, nem adnak elméleti megalapozást,
módszertani iránymutatást - egyszóval nem ku
tatáson alapulnak. Ezekre az írásokra azonban
szükség van! A könyvtáros munkája gyakorlati
tevékenység, és sokan dolgoznak elszigetelten.
Ha nem lennének ilyen írások, ki kéne találni
őket. Megmutatják a problémák megoldásait, fel
hívják a figyelmet bizonyos csapdákra, segítsé
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gükkel el lehet kerülni, hogy valaki „feltalálja a
spanyolviaszt”. (Előfordulhat, hogy az elektroni
kus hálózatok listservjei kiszorítják majd az ilyen
típusú cikkeket.)
Más szakmák irodalmához hasonlítva a
könyvtári szakirodalom tényleg szegényesnek
tűnhet. Néhányan felsőfokú tanulmányaikra em
lékezve irreális tudományos elvárásokat tá
masztanak. Ehelyett - némileg leegyszerűsítve mindig arra a kérdésre kellene keresni a választ:
„Hogyan tudjuk rendkívül hasznos szolgáltatá
sainkat az adott körülmények között a lehető leg
hatékonyabban nyújtani?”
Unalmasnak az találja a könyvtári szakiro
daimat, aki továbbra is úgy használja, ahogy ta
nulmányai során tette: sokat olvas, kényszerből
és elmélyülten. Nem baj, ha arra korlátozzuk az
olvasást, ami saját szakterületünkre vonatkozik.
Kétségtelen, hogy vannak strukturális problé
mák. A nyomtatott irodalom lassan reagál, egyes
lapoknál nem megfelelő a lektorálás, a szakem
berek kutatási és íráskészsége sem megfelelő.
Mindezek a problémák más szakterületeken
ugyanígy fennállnak, de nem kérdőjelezik meg
magának az irodalomnak a szükségességét.
(Hegyközi Ilona)
Lásd még 1

Termelés információellátása
94/062
TORNHOLM,
Liv:
Informasjon
til
norsk
naeringsliv = Synopsis. 24.arg. 1993. 4.no.
202-204.p.
Res. angol nyelven

Információszolgáltatások az ipar számára
Norvégiában
Felmérés; Termelés információellátása

1992-ben húsz norvég intézmény, ill. könyv
tár nyújtott adatbáziskeresési szolgáltatásokat
ipari felhasználók számára. A közös tapasz
talatok elemzése nyomán a következők derültek
ki: a szolgáltatásokat minden vállalat hasznos-

147

nak találta; legtöbbjüket a műszaki információk
érdekelték, de a marketing- és pénzügyi informá
ciókat is szívesen fogadták; megnehezítette a
szolgáltatások értékelését, hogy a vállalatok fele
igen kevés ügyfélnek szállított termékeket; a si
keres szolgáltatás elengedhetetlen követelmé
nyének a gyors dokumentumszolgáltatást tartot
ták. A szerző néhány, a szolgáltatások fejleszté
sét célzó következtetést is közread.
(Autoref.)

Általános kérdések

94/063
ROGERS, Shelley L : Out of theory and into
practice: supervising library employees =
J.Acad.Librariansh. 19.vol. 1993. 3.no. 154-157.p.
A könyvtári dolgozók irányítása: eiméletmentes gyakorlati tanácsok
Munkahelyi légkör; Személyzet; Vezetés

A vezetésre kiváltképp érvényes, hogy a
könyvtáros iskolákban szerzett elméleti ismere
tek nem elegendőek ahhoz, hogy valaki a gya
korlatban is jó vezető legyen. Ezért a szerző saját tapasztalatai alapján - gyakorlati szem
pontból tekinti át a legfontosabb vezetési elveket
és tudnivalókat.
Vezetési stílus. Vegyük figyelembe, hogy a
könyvtárvezetés személyekre irányul, s nem el
vekkel foglalkozik. Gondoljuk át, hogy pl. egy
egyetemi könyvtár környezete mennyiben külön
bözik egy vállalati környezettől, ahol a profitszer
zés az elsőrendű szempont. Mindenek előtt
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ismerjük meg a könyvtárunk, ill. a fenntartó in
tézmény szervezeti felépítését, céljait, személy
zeti politikáját stb., s bármilyen vezetési stílust
részesítünk előnyben, ezt igazítsuk hozzá a
munkahelyi környezet elvárásaihoz.
Munkavégzési elvárások. A beosztottaktól el
várt munkateljesítmény mértékét beszéljük meg
a főnökünkkel, majd a beosztottainkkal. Ez ne le
gyen sem lényegesen magasabb, sem alacso
nyabb annál, mint amilyent a főnök valószínűleg
jóváhagy, s amilyen a környező könyvtárakban
már kialakult. Túl alacsony, illetve túl magas
mércénk miatt ne legyünk sem olyan vezetők,
akikkel mindenki szívesen dolgozna, sem olya
nok, akiktől mindenki menekül - a hozzáértő,
szorgalmas és becsületes dolgozókat kell meg
nyernünk.
Példamutatás. Beosztottaink elismerését a
saját magunkkal szemben állított magas mércé
vel kell elnyernünk. Ismerjük be hibáinkat is. Beosztottainktól ne várjuk el, hogy ők is a mi szín
vonalunk szerint teljesítsenek, de mi igyekez
zünk mindenki munkáját legalább elemi szinten
megtanulni.
Ne legyünk szőrszálhasogatók! Engedjük ér
vényesülni a beosztottak munkavégzési mód
szereit. Ne szóljunk bele akkor sem, ha a mi
módszerünkkel valamit - lényegtelen mértékben
- hatékonyabban lehetne elvégezni.
Megfelelő tájékoztatás. A beosztottakat érintő
összes információt közölni kell velük, körlevelek,
ill. értekezletek formájában. A körlevél kézhezvételi sorrendjén mindig változtassunk, hogy senki
se érezze, hogy ő mindig utoljára tud meg min
dent. Munkaértekezleteket havonta célszerű
összehívni.
Dicséret, ill. bírálat. Elégedettségünket min
dig közüljük a dolgozókkal, de csak az őszinte
dicséretnek van értéke. A beosztottak megbírálásától sok vezető fél, pedig ez elengedhetetlen.
Ennek szabályai: nyíltan közüljük a tényeket,
miután alaposan megismertük a helyzetet és a
körülményeket; ne vádlóan szóljunk, mert akkor
az illető védekezni kényszerül, s a bírálatunk
nem lesz hatékony; beszéljünk nyugodtan és ha
tározottan, s ne a múltban elkövetett hibákra, ha
nem a jövőbeli elvárásokra helyezzük a hang
súlyt.
Meghallgatási készenlét. Mindig álljunk a be
osztottaink rendelkezésére kérdéseik és problé
máik meghallgatására, s a megfelelő segítség
nyújtására.
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