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1992 novemberének végére az NBLC és az 
amszterdami Városi Könyvtár megjelentette a 
LiteROM első kiadását, amely megközelítően 
43 000 holland vonatkozású cikk teljes szövegét 
tároló CD-ROM. E tanulmány ennek a sok tekin
tetben egyedülálló programnak az alakulásáról 
számol be.

Történet

A LiteROM projektet az amszterdami Városi 
Könyvtár kezdeményezte, amely 1988-ban négy 
tervéhez kért támogatást a Jóléti, Közegészség- 
ügyi és Kulturális Minisztériumtól. Akkoriban a Mi
nisztérium tekintélyes pénzösszeggel rendelke
zett, amelyet az elektronikus adatellátás területén 
működő projektekre fordíthatott. A benyújtott ter
vek mind a Városi Könyvtár részben páratlan 
gyűjteményeinek és keresőrendszerének a digi
talizálásához kapcsolódtak. Két projektet foga
dott el a Minisztérium, amelyek közül a könyvis
mertetéseket, recenziókat digitalizáló LiteROM a 
nagyobbik.

A Minisztérium arra ösztönözte a könyvtárat, 
hogy működjön együtt az NBLC-vel, hogy a prog
ram eredményei országszerte hozzáférhetők le
gyenek. Ez az NBLC számára is nagyon előnyös 
volt. Az általuk már évek óta kiadott irodalmi 
microfiche-k, amelyek a havonta megjelenő Iro

dalmi Lapkivágat Újságon (Literary Clippings’ Pa
per) alapultak, viszonylag kis érdeklődést keltet
tek. Valójában egy kicsit több odafigyeléssel lehe
tett volna olyan „modernebb” adathordozót vá
lasztani, amely jobban megfelelt volna a vásárlók 
kívánalmainak.

Az NBLC és az amszterdami Városi Könyvtár 
összedugták a fejüket, és részletes leírást készít
ve, együttműködésre szánták el magukat.

Célok

A LiteROM projekt céljai némileg eltérőek a 
könyvtár és az NBLC számára. Az amszterdami 
Városi Könyvtár a kivágatgyűjtemény megőrzését 
és jobb hozzáférhetőségét hangsúlyozta. Az 
NBLC inkább a termékújítást helyezte előtérbe: 
azt, hogy a jelenlegi és jövendő vásárlóknak köny- 
nyebben hozzáférhető és jobban kezelhető iro
dalmi dokumentációt kínáljanak.

Az együttműködés kezdetétől két kivágat- 
gyűjteményt érintett a LiteROM. Azokat a kivága
tokat, amelyeket az amszterdami Városi Könyvtár 
1919-es alapítása óta gyűjtött, és az NBLC kivá- 
gattárát, amely a havi Irodalmi Lapkivágat Újság 
valamennyi kivágatát tartalmazza. A két gyűjte
mény részben fedi egymást. Az amszterdami ki
vágatok közelebbi vizsgálata megmutatja, hogy a 
megőrzés célja nem üres szólam. A kivágatokat 
irattári tárlókban, kis borítékokban őrizték, és a 
közönség közvetlenül hozzáférhetett ezekhez. Ez 
a tárolási mód hosszú távon nem tett jót a gyűjte
ménynek. A gyakori ki- és összehajtogatás ron
totta a kivágatok állagát. Lopás is előfordult.

Megvalósíthatósági tanulmány

A közös munka egy megvalósíthatósági ta
nulmánnyal indult 1989-ben. A tanulmány egyik 
témája az volt, hogyan lehet egy kivágatot elektro
nikus információvá alakítani. Két módszer áll ren
delkezésre: képi vagy szöveges fájllá alakítani 
őket. Ha képként tárolják a kivágatokat, akkor le
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tapogatják őket, és ezt követően képként kerül
nek a memóriába. Ez a tárolási mód jóval na
gyobb memóriát igényel: a kivágat minden része 
(a szedés, a fényképek stb.) fekete pontok alakjá
ban jelenik meg, amelynek mindegyike helyet igé
nyel a memóriában. A szöveges fájlként való táro
láshoz (olyan formán, ahogyan a szövegszer
kesztővel készíthető szövegekkel történik), jóval 
kisebb tárolási kapacitás szükséges. Hátránya 
azonban, hogy a kivágat eredeti tipográfiája és a 
képek elvesznek. Jóval több munkát is igényel a 
kivágatok szöveges fájllá alakítása. Később erre 
még részletesen visszatérünk. Ennek ellenére a 
megvalósíthatósági tanulmányban a szöveges 
fájlként való feldolgozás kapott elsőbbséget. Azt 
is megállapították, hogy a CD-ROM lenne a ter
mék alkalmas hordozója, nagy tárolási kapacitá
sa és az alacsony sokszorosítási költségek miatt. 
A kivágatok mennyiségét és a rendelkezésre álló 
költségvetést összevetve, azt is kimutatták, hogy 
a terveket korlátozni kell. Ezért a munkát leszűkí
tették a holland nyelvű irodalomra.

Az adatbevitel és a feldolgozás módszere

A lapkivágatok szöveges adatállományokká 
történő feldolgozása kétféleképpen történhet: át
gépeléssel vagy letapogató és optikai karakterfel
ismerés (OCR) segítségével. Az újragépelés ese
tén fizetendő munkadíj jelenti a ráfordítást. Ez a 
módszer, az adatok hatalmas mennyiségére váló 
tekintettel, nem különösen vonzó, hacsak nem 
egy alacsony bérszintű országban történik. A 
program résztvevőit is meglepte, amikor kiderült, 
hogy az információfeldolgozó társaságok olcsó 
munkaerőt vesznek igénybe az adatbevitelre, 
mondjuk Indiában vagy a Fülöp-szigeteken. Mivel 
a pénz döntő tényező volt: a szkennerekkel és az 
OCR-rel történő feldolgozás saját országunkban 
is lehetségesnek tűnt, olyan áron, amely vetélke
dett a feldolgozás „Fülöp-szigeti úton” történő 
megoldásával. A kivágatok tipográfiailag igen vál
tozó minősége felelős azért, hogy az OCR folya
mat nem hibamentes szöveget eredményezett. 
Átlagosan kétezrelékes szöveghibát engedélyez
tünk. Úgy döntöttük, hogy az input munkálatokat 
kiadjuk egy alvállakozónak, így nem volt szükség 
a berendezésre és programra fordítandó befekte
tésekre, és -  ne feledjük -  az ezek használatához 
szükséges szakértelem megszerzésére.

Az ilyen befektetések hosszú távon nem 
hoztak volna hasznot a projekt jellegénél fogva 
(eleinte viszonylag nagy mennyiségű adat feldol
gozása, majd csekély évi növekmény). Ezen túl
menően kedvező szerződési lehetőségek is 
adódtak.

A kivágatok válogatása és előfeldolgozása

Mielőtt a kivágatokat feldolgozásra elküldték 
volna, előfeldolgozásra került sor. Először min
den kivágatot átválogattak. Természetesen e vá
logatás elsődleges szempontja az volt, hogy a ki
vágat holland nyelvű irodalomra vonatkozzon. 
Nemcsak könyvismertetések, recenziók, hanem 
a szerzőkkel készített interjúk, és más, a szerző
vel foglalkozó általános cikkek is bekerültek. Az 
„irodalom” fogalmát mindig tágan értelmezték: a 
gyermekirodalomról és például a népszerű ro
mantikus regényekről szóló kivágatokat is felvet
ték. A cikkeknek a következő kritériumoknak kel
lett még megfelelniük: legalább A5-ös méret, em
beri szemmel nagy részben olvasható legyen. 
Végül tudni kellett, melyik újságban vagy folyói
ratban és milyen dátummal adták ki a kivágaton 
szereplő cikket.

A fenti követelményeknek megfelelő kivága
tokat ezután fénymásolták, majd a visszakeresési 
szempontokat tartalmazó kísérő megjegyzéssel 
átküldték feldolgozásra. A keresési szempontok 
közé tartozik például az ismertetett könyvszerző
jének neve és címe. Megpróbáltak annyira egysé
ges formát használni, amennyire lehet, a PICA 
személynév tezauruszát és a PICA bibliográfiai 
adatbázisait használva a szabályozás alapjaként. 
A PICA személynév tezauruszában a név legis
mertebb formáját részesítették előnyben a legtel
jesebb formával szemben.

Az első cég

Az, hogy a LiteROM a technikai megvalósít
hatóság határán van, az első, adatbevitelre vállal
kozó céggel kapcsolatos tapasztalatainkból is ki
tűnt. Miután próbát végeztek, és pénzügyi szem
pontból kedvező ajánlatot tettek, kiválasztottunk 
egy céget. Nagy csalódást okozott, hogy egy idő 
után rá kellett döbbennünk, alig haladtak a mun
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kával. Alapos vizsgálat után úgy tűnt, hogy a 
„trükköt” nem lehet előadni, és ez a feldolgozási 
idő rendkívüli növekedésével járt, és végül elég
telen eredményre vezetett. Az ellátó módszerek 
átalakítása alig hozott eredményt. Egy másik, 
ugyanazon cég által megoldott feldolgozási 
módszer sokkal többe került volna, és ezért elfo
gadhatatlan volt.

A második cég

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy az első cég 
többé nem tud elfogadható lehetőséget felkínálni 
az adatbevitelre a projekt anyagi keretein belül, a 
DMP, Zwijndrecht ajánlatát vizsgálták meg. A jó 
eredménnyel végzett próba és kedvező árajánlat 
után, 1990 végén végre megkezdődhetett az 
adatbevitel. 1992 nyarára a projektnek ezt a ré
szét sikeresen be lehetett fejezni.

Javítás

Bármilyen komoly erőfeszítéseket is tettek 
arra, hogy a keresési jellemzőket egységesen ad
ják meg a kivágatok átküldésekor, a gyakorlat 
nem volt tökéletes. Túl sok ember vett részt e te
vékenységekben, és túl sok különböző helyen 
folyt a feldolgozás ahhoz, hogy azonnal korrekt, 
egységesített eredményt kapjanak. Hamarosan 
szükségesnek látszott, hogy átfogó javítást vé
gezzenek a hajlékony lemezen visszaküldött, 
feldolgozott kivágatokon. Az adatállományokba 
bedolgozott kivágatokat olyan, kimondottan e cél
ra beállított, PC rendszeren tárolták, amelynek 
elegendő tárolási kapacitása volt és amely elég 
gyors volt ahhoz, hogy az egész adatmennyisé
get zökkenőmentesen dolgozza fel. Minden kere
sési kritériumként meghatározott szempontról in
dexet készítettek a javítás elősegítésére.

A CD-ROM gyártás előkészítése

Miután az adatbevitelt befejezték, ideje volt a 
CD-ROM termelést előkészíteni. Mivel később

több CD-ROM-ot akarnak majd előállítani, az 
NBLC elhatározta, hogy maga fejleszti ki a szak
értelmet, amely az ilyen tevékenységek végre
hajtásához szükséges. Ezt követően a LiteROM- 
mal szemben támasztott funkcionális követel
ményeket fogalmazták meg. A projekt 
munkacsoportja, amennyire ez lehetséges, meg
kísérelte beleképzelni magát a közművelődési 
könyvtárak helyébe. A kiindulás az volt, hogy a 
könyvtárhasználóknak teljesen önállóan kell tud
niuk a LiteROM-ot használni. A személyzetet 
csak nyomtatás esetén lehessen igénybe venni, 
és akkor is csak a díjfizetéssel kapcsolatos teen
dőkre. Ezen kívül szükség volt egy olyan lehető
ségre, inkább a könyvtárosok számára, hogy öss
zetett kérdéseket tehessenek fel (pl. Wolkers 
1980 előtt az NRC Handelsbladban kiadott mun
káinak a keresése).

Ennek következtében olyan kereső rendszert 
alakítottak ki, amelyek egy „egyszerű” és egy „ki
terjedt” részre oszlik. A projekt munkacsoportban 
mégis maradtak bizonytalanságok a programmal 
kapcsolatban. Különösen tisztázatlan volt, hogy a 
LiteROM kiindulópontja (amelyet a könyvtárláto
gatók önállóan használnak, a könyvtári személy
zettel való kapcsolat nélkül) vajon pontosan kör
vonalazott-e. Elhatározták, hogy mintegy húsz 
közművelődési könyvtárban használói próbát vé
geznek.

A használói próba

1992 márciusában használói próbának vetet
ték alá a rendszert. Húsz könyvtár munkatársait 
hívták meg egy tájékoztató értekezletre, és egy 
tíz szerzőtől kb. 600 kivágatot tartalmazó hajlé
kony lemezen a rendelkezésükre bocsátották a 
teszt-rendszert. A keresési lehetőségek gyakorla
tilag teljes skáláját biztosították, csak néhány 
olyan funkció maradt ki, amelyek a teszt fájl mére
te miatt nem voltak használhatóak.

A könyvtárakat arra kérték, hogy amennyire 
lehetséges, próbálják ki a teszt rendszert, és rög
zítsék a tapasztalataikat. Néhány könyvtárban a 
közönségtől kértek segítséget a kipróbáláshoz, 
más könyvtárakban a próba csak a személyzetre 
korlátozódott. Az egyik könyvtár úgy biztosította a 
használók közreműködését, hogy egyszerűen el
tüntette a teszt-rendszerből a papíron megtalál
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ható dokumentációt, és azzal helyettesítette ezt, 
hogy a számítógéphez utalta őket. A kipróbálási 
időszak két hónapig tartott, amely alatt időnként 
megkeresték a könyvtárakat telefonon, hogy fela
jánlják az időközben az észrevételek megtételé
nek lehetőségét. A használói próbát terjedelmes 
írásbeli beszámoló zárta.

A használók értékelése az alábbiakban fog
lalható össze: a kereső programot kielégítőnek 
tartják, de túl munkaigényesnek és bizonyos pon
tokon homályosnak tűnt. A kombinált billentyűs 
megoldásokat nem tartották jónak. Nem keltettek 
nagy lelkesedést, a menüsávból „lehúzható” al
menük sem. Továbbá határozott megkülönbözte
tést akartak az egyszerű és a kiterjedt keresési 
eszközök között. Sok bírálat érte a nyomtatást, 
különösen azért, mert kezdetben nem jelezte a 
rendszer, hány oldal lesz a nyomtatás, és ez igen 
bosszantó volt. Végül kiderült, hogy nem szabad 
a közönségnek lehetőséget adni arra, hogy a 
programból önállóan kilépjen, és hogy a Control- 
Alt-Delete kombinációt (a számítógép törlését) 
meg kell akadályozni.

A használói próba eredményeinek feldolgo
zása

Az, hogy a használók a teszt rendszert (egy 
1-től 10-ig terjedő skálán) gyenge hatosra értékel
ték, több mint elegendő ok arra, hogy átírjuk a 
funkcionális specifikációkat. Ez például ahhoz ve
zetett, hogy más programozási eljárást válasz- 
szunk. A kulcsszavaink: az egyszerűség, egysé
gesség és a nem túl sok igazítás voltak. Ennek az 
Enter és Escape billentyűk nagyon következetes 
használata volt az eredménye, amelyekkel a ke
resési programon előre és visszafelé lehet halad
ni. A szerző nevének és az ismertetett mű címé
nek a kiválasztása nagyjából úgy történik, mint a 
Holland Vasút menetrendjében az állomások ne
vének kikeresése. Annak érdekében, hogy a 615 
kivágat közül a W.F. Hermans-ról szóló megfelelő 
cikket ki tudják választani, csak annyit kell a szer
zői mezőbe beütni, hogy herm. A kiválasztás to
vábbi lépései úgy történhetnek, hogy az adott le
hetőségeken, amelyek a képernyőn megjelen
nek, nyilakkal és Enter billentyűkkel végigfutnak, 
és ezt követően végzik a kiválasztást.

CD-ROM előállítás

Az adatok konverzióját (a bevitt adatokból a 
CD-ROM formátumra) az NBLC végezte a házi
lag kifejlesztett programozással (a bibliográfiai el
lenőrizhetőség kedvéért). A tényleges CD-ROM 
előállítás, akárcsak az adatbevitel, olyan művelet, 
amelyet alvállakozóknak adtak ki. Egyrészről a 
programok specifikációkkal történő fejlesztését 
érinti, másrészről az adatok indexelését. E két te
vékenységet az NBLC és az amszterdami Városi 
Könyvtár alapos tárgyalásokkal megalapozva 
hajtotta végre. A kereső és installáló programokat 
Amszterdamban az RCC-IVEV alkalmazottai ké
szítették, amely az RCC (a korábbi Rijks Compu
ter-centrum) leányvállalata, amely mind online, 
mind offline (CD-ROM) adatbázisok fejlesztését 
és alkalmazását végzi. Használták a CD-Europe, 
Breda CD-Search programjait a kereső program 
előállításához. Ezt a szoftvert különböző más 
CD-ROM-okkal használják. A CD-Europe, RCC- 
IVEV és NBLC alkalmazottai gyakran konzultál
tak a fejlesztés és a próbafuttatás alatt, amely 
1992 júliusától 1992 novemberéig tartott.

Számos esetben alkalmaztak elektronikus 
postát és hirdető oldalakat arra, hogy pl. tervezési 
változásokat és teszt adatokat küldjenek Bredá- 
ból Amszterdamba, vagy Hágából Bredába. Egy 
szimulátoron végzett komoly teszt előzte meg a 
CD-ROM-ok tényleges gyártását.

Kiegészítések és új kiadások

Jelenleg az a döntés érvényes, hogy a Lite- 
ROM-ot minden évben újra kiadják. Az új kiadást 
kiegészítik friss kivágatokkal, és a használók igé
nyeinek megfelelően módosítják a programozást. 
A korábbi kiadás adathibáit kijavítják. A progra
mot úgy készítették el, hogy szükség esetén idő
közi változtatásokra is mód van.

Azon adatbázisok karbantartására, amelye
ken a LiteROM-alapul, speciális programot dol
goztak ki, amelynek segítségével az NBLC azon
nal, még az év folyamán fel tud dolgozni minden 
változást, kiegészítést, és ki tud javítani minden 
lehetséges hibát. így az új CD-ROM bármely kí
vánt pillanatban elkészíthető.
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A terjesztési feltételek meghatározása

A terjesztési feltételek meghatározása önma
gában is komoly feladat volt. Egy olyan adathor
dozó, mint a CD-ROM, különleges tulajdonságok
kal rendelkezik, és készítője nem akarja, hogy 
nem megfelelően használják. Következésképpen 
sok mindenről kell intézkedni az eladást kísérő 
szerződésben. Sőt, kezdettől világos volt, hogy 
sok könyvtár hálózatban akarja használni a Lite- 
ROM-ot. Hogyan tükröződjön ez a díjban? Az 
NBLC alaposan megvizsgálta, hogyan oldották 
meg ezt a kérdést mások, mielőtt saját feltételeit 
kialakította volna.

Az előfizetési nyomtatványt tekintették kiindu
lásnak. A használó -  úgymond -  egy bizonyos 
időszakra vásárolta meg a terméket. Ha ez az 
előfizetési időszak lejár, a CD-ROM-ot vissza kell 
szolgáltatni. Jelentős árengedmény jár akkor, ha 
az előfizetést legalább három évre megkötik. Kü
lönböző helyeken történő egyidejű használat ese
tén (pl. egy hálózatban) extra előfizetés köthető 
különleges kedvezménnyel.

A használók támogatása

A használói segédletek biztosítása a CD- 
ROM-hoz hasonló termékeknél igen fontos. Ezért 
az NBLC-nek van egy „segítő pult” név mögé 
rejtőző speciális részlege. Ez a részleg munka
időben bármikor elérhető, és olyan alkalmazot
takból áll, akik tudják, mi micsoda.

LiteROM, új NBLC termék

A LiteROM bevezetésével a CD-ROM adat
hordozó a szolgáltatási csomag fontos része lett. 
Még nem mérhető fel, mennyire lesz sikeres ez 
az új vonal, de az első reakciók óvatos optimiz
musra adnak okot. A LiteROM egy sor nyilvánva
ló előnyt kínál az irodalmi mikrofichekhez és az 
Irodalmi Lapkivágat Újsághoz képest. Attól a 
ténytől eltekintve, hogy nagyobb kivágatanyag áll 
rendelkezésre, van egy sor olyan előny is, ame
lyek az adathordozóhoz kapcsolódnak. A mikro- 
fichek költségesebbek és körülményesebb a 
használatuk. Ezen kívül hosszú az előállításuk
hoz szükséges idő, és következésképpen mindig 
éveket késnek.

A szabadlapos kivágatok gyűjteménye, ame
lyet a legtöbb könyvtár felakasztható dossziék
ban tárol, ügyes megoldás, de sok időbe telik a 
karbantartása, nagy tároló helyet igényel, ki van 
téve a lopásnak, és gyakorlatilag sohasem napra
kész. A LiteROM tömör, egyetlen darabból áll, 
számos használóbarát keresési lehetőséget biz
tosít, mindig naprakész, és nem lopható el, ha a 
berendezést megfelelően helyezik el. Maga a be
rendezés azonban meglehetős befektetést igé
nyel, és egyszerre csak egy használó működtet
heti, ha nincs hálózatba kapcsolva. Ezen túlme
nően a LiteROM évi egyszeri kiadásával egy 
évvel a kivágat újság mögött jár, de jóval megelő
zi a rhicrofiche-t. A CD-ROM alkalmazása a köz- 
művelődési könyvtárakban még gyerekcipőben 
jár, de a LiteROM e vonatkozásban is nagy előre
lépést hozhat.

AZ 500 MILLIOMODIK LELŐHELY-JELZET került 1994. jan. 9-én az OCLC 29 millió tételt tartalmazó 
központi katalógusába. 1985-ben még 12 millió tételnél és 200 millió leló'hely-adatnál tartottak.

(OCLC Newsletter, 1994. febr.)
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