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Könyvszemle

Az itt ismertetett könyvek 
az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.

V _______________________________________J

Amikor 1964-ben Marshall McLuhan könyve, 
The Gutenberg Galaxy, megjelent, nagy vihar ka- 
varodott. A szakemberek -  és az érdeklődő nem
szakemberek -  társadalma két táborra szakadt. 
Az egyik tábor nagy lelkesedéssel üdvözölte kije
lentéseit, s az új idők prófétáját látta benne, a má
sik tábor vehemensen utasította vissza s cáfolta 
tételeit, már-már szélhámossá degradálva a szer
zőt. Harminc év távlatából nézve, valóban sok 
megállapításáról, téziséről kimondhatjuk, hogy 
tudományosan nem kellően megalapozott, sőt 
hellyel-közzel tudománytalan, szenzációhajhá- 
szó, polgárpukkasztó íze van. Vitathatatlan azon
ban, hogy talán ő volt az első, aki felismerte és 
kimondta: az emberi kommunikáció eszközei- 
módszerei gyökeres változás előtt állnak. A hár
mas ikercsillag -  a mikroelektronika, számítógép, 
távközléstechnika -  jegyében megkezdődött az 
emberiség legnagyobb kommunikációs forradal
ma. S ennek a forradalomnak egyik -  McLuhant 
igazoló -  „eredménye” (?) az írásbeliségnek, sőt 
magának a nyelvnek a háttérbe szorulása, s a vi
zuális, képben kódolt információk elburjánzása. A 
reklámoktól az útjelző táblákon át a televízió éjjel
nappal sugárzott műsoráig elárasztanak bennün
ket a képek. A korszerű információrögzítő, -feldol
gozó, -tárolótechnikák egyre nagyobb lehetősé
get biztosítanak az alfanumerikus információk 
mellett -  azokkal integrálva vagy önállóan -  a 
képi információk kezelésére. Az elsősorban képi 
információkkal operáló új médiumok egyre na
gyobb helyet követelnek életünkben, s kis túlzás
sal azt mondhatjuk, kemény agresszivitással egyed
uralomra törnek.

És mi lesz a könyvtárakkal?
Hát bizony, ha nem néznek szembe ezzel a 

kihívással, nem készülnek fel idejében arra, hogy 
könyv-tárakból sokoldalú információszolgáltató 
médium-tárakká fejlődjenek, nem fogják majd 
megtalálni helyüket az új információs közegben, s 
kihullnak az idő rostáján.

A kommunikációnak, információnak ebben a 
forrongó, gyorsan változó világában nagy öröm 
és nyereség minden olyan írás, amely segítséget 
nyújt a könyvtárosoknak, hogy ismereteiket az új 
idők követelményeihez igazítsák. Ezek közé tar
tozik Tószegi Zsuzsanna könyve.

Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/3. 423



AZ

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 

FÜZETEI

A KÉPI INFORMÁCIÓ

ÍRTA

TÓSZEGI ZSUZSANNA

BUDAPEST

I**«

Tószegi Zsuzsanna
A képi információ / írta Tószegi Zsuzsanna. - Bp. : 

OSZK, 1994. -107 p .; 24 cm. - (Az Országos Széchényi 
Könyvtár füzetei, ISSN, 0865-7548 ; 6.)
ISBN 963 200 337 3

A képi információ

Úttörő munka, a szó legteljesebb értelmében. 
Olyan kérdéseket tesz fel, s próbál' megválaszol
ni, amelyeket lassan minden könyvtárosnak fel
tesz az éjét, s amelyeket nem hagyhatnak -  sú
lyos következmények nélkül -  megválaszolatla
nul. A cím kevesebbet ígér, mint amennyit a 
könyv nyújt. A szerző ugyanis olyan széles, látó- 
kör-tágító kontextusba ágyazza a kérdést, amely 
hozzásegíti az olvasót hogy a mélyebb összefüg
géseket is megismerje. A képi információt nem 
elszigetelten, hanem érzékelés-elméleti, lélekta
ni, információ- és kommunikációelméleti össze
függéseiben tárgyalja, s bemutatja azokat a leg
korszerűbb médiumokat és információfeldoigozó 
eljárásokat, amelyek a képi információk kezelése 
szempontjából jelentősek.

Miről szőf hát ez a kis terjedelmű, de nagy „in
formációsűrűségű” munka?

A Bevezetésben a szerző felvázolja viharos 
korunk információs szempontból legfontosabb je
lenségeit: az írásbeliség hanyatlását, a vizualitás, 
a vizuális közlés előretörését, a tömegtájékozta

tás, a mass media társadalmi szerepének meg
növekedését. Az új körülmények között meginog
ni látszik a könyvtárak helyzete, s napirendre kerül 
szerepük újragondolása. A szerző így fogalmazza 
meg célkitűzését: „Megpróbálom ismertetni a fo
galom (képi információ) egy-két aspektusát, fő
ként azzal a céllal, hogy betekintést nyerjünk más 
szakterületek gondolatvilágába, és felhívjam a fi
gyelmet arra, hogy az elemi szintű faktografikus 
információkat kizárólag alfanumerikus adatoknak 
tekinteni ma már túlhaladott álláspont. Fő célom 
mégis az, hogy segítsem a könyvtári szakterüle
ten tevékenykedők eligazodását néhány konkrét 
adalékkal; ha találkoznak az egyre divatosabb új 
szakkifejezésekkel, a CD-ROM-mal vagy a multi
médiával, nagyjából el tudják helyezni eddigi is
mereteik között, és próbáljanak megbarátkozni 
velük, hiszen a közeljövőben együtt kell élnünk és 
bánni kell tudnunk ezekkel az új eszközökkel is.

Nagyon jó a könyv felépítése. Az első fejezet 
(Érzékelés, információ-feldolgozás) mintegy tisz
tázza az ember és a látható világ, a „kép” viszo
nyát, felvázolja az érzékeléselmélet történelmi 
fejlődését, a vizuális érzékelés folyamatát -  mai 
ismereteink szintjén - ,  bemutatja az emberi infor
mációfeldolgozás folyamatát, külön alfejezetet 
szentelve a biokibernetikai megközelítésnek, az 
információ-feldolgozási modelleknek, s a kognitiv 
pszichológia ismertetésének.

A második fejezettel (Képjel, kommunikáció) 
átlépünk az információtudomány területére. A ké
pet, mint az információ hordozóját, mint jelrend
szert, mint kommunkációs eszközt vesszük 
szemügyre. A látható kép és A sokarcú kép című 
alfejezet, úgy gondolom, sokunk számára nyújt 
érdekes és hasznos ismereteket. Különösen ta
nulságos a verbális nyelv és a vizuális nyelv pár
huzamba állítása. A je l tudom jó bevezetés a 
szemiotikába. Nem tudom azonban, hogy nem 
lett volna-e célszerűbb ezzel az alfejezettel nyitni 
a fejezetet (s talán Bense elméletének ismerteté
sét kicsit rövidebbre fogni) s a képet, a vizuális 
nyelvet, mint sajátos jelrendszert, ezután tárgyalni.

Az elméleti ismeretekkel imigyen felfegyver
kezve a harmadik részben a praxis, a gyakorlat 
területére lépünk. A szerző ebben a fejezetben 
osztja meg olvasóival, könyvtáros-társaival ta
pasztalatait és elképzeléseit a képi információk 
kezeléséről -  feldolgozásáról, közvetítéséről, tá
rolásáról - ,  s bemutatja azokat az új eszközöket 
és módszereket, amelyekkel valószínűleg még 
nem minden könyvtárosnak volt alkalma talál
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kozni, megismerkedni, de amelyekkel előbb- 
utóbb meg kell ismerkednie. Nagyon fontosnak 
tartom a szerzőnek a képi információhordozók ti
pizálására, osztályozására és a képi információ
nak faktografikus információként való definiálásá
ra tett javaslatait. Nyilván nem volt célja, hogy 
könyvében teljes, minden lehetőséget magában 
foglaló tipológiát adjon -  ahogy írja: „Éppen a 
sokrétűség miatt nehéz teljeskörű tipológiát adni, 
ezért az alábbiakban csak a legfontosabb 
pontokat emelem ki”- , a recenzens nem tagadja, 
hogy mégis némi hiányérzete volt a fejezet olvas
tán, s reményét fejezi ki, hogy Tószegi Zsuzsan
na nem fordít hátat a témának, s bármilyen nagy 
is a fa, belevágja a fejszéjét egy teljes körű tipoló
gia kidolgozásába.

A számítógép az információterjesztés szolgá
latában címet viselő alfejezet jó összefoglalása 
mindannak, amit ebben a kérdéskörben ma egy 
könyvtárosnak tudnia kell. Különösen az optikai 
információtárolásról, a hipertextről és a hipermé- 
diáról szóló részeket tartom nagyon időszerű
eknek, hiszen többek közt ezeknek a „dokumen
tumoknak” a „honfoglalása”, helyesebben a 
könyvtáraknak és könyvtárosoknak a viszonyulá
sa ezekhez a „dokumentumokhoz” dönti el, meg
újulnak-e a könyvtárak vagy a válság tovább mé
lyül. (Az adatátvitellel kapcsolatban talán jó lett 
volna -  „a gyengébbek kedvéért" -  tisztázni a 
bit/s és a baud közötti összefüggést, ha már 
mindkét mértékegységet alkalmazta a szerző.)

A könyv ábraanyaga jól szolgálja a mondani
való illusztrálását. Nem ártott volna azonban -  
bár „a kontextus (összefüggés) önmagában is 
biztosítja a képben foglalt üzenet értelmezését” - ,  
ha feliratok is segítik az olvasót.

A szerző az Összefoglalásban még egyszer 
megfogalmazza, milyen szándék vezérelte: 
könyv céja éppen az, hogy megismertesse olva
sóit a vizuális érzékelés elméletének alapjaival, a 
verbális és a vizuális információk szemiotikái ér
telmezésével, majd a képi információk feldolgozá
sára és tárolására alkalmas új eszközökkel.”

Úgy gondolom, a könyv minden olvasója -  s 
remélhetőleg sok könyvtáros olvasója lesz -  
egyetért majd velem, hogy Tószegi Zsuzsanná
nak teljes mértékben sikerült megvalósítania cél
kitűzését, s könyve nagy nyeresége a magyar 
szakirodalomnak.

Utóirat: engedtessék meg nekem azért, hogy 
mint a betűn felnőtt idősebb nemzedék képviselő
je, elismervén a vizuális nyelv, a képi információ 
előnyeit és jelentőségét, kifejezzem abbeli re
ményemet, hogy az emberiség a következő 
évezredekben sem felejt el beszélni, s jós
lata sem fog valóra válni: „...amikor alkalmazása 
(ti. a videolemezé) általánossá válik, az olvasási 
szint még alacsonyabbra süllyed. Kumulatív ha
tás ez, amely csak akkor áll meg, amikor az em
berek már nem tudnak olvasni”

Fülöp Géza

A szem működése (illusztráció Tószegi Zsuzsanna könyvéből '
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Tények és lázálmok: két konferencia 
a jövő könyvtáráról

Megváltoztatják-e a szakértő rendszerek és 
a mesterséges értelem a jövő könyvtárát?

Ezt a kérdést teszik fel egy 1990-es, az Urba- 
na-Champaign-i Illinois Egyetem jó nevű könyv
tári tanszékén rendezett konferencia előadásait 
kötetbe rendező szerkesztők, W. és
Linda Smith. Hozzá is teszik, hogy a „mestersé
ges értelem” és a „szakértő rendszerek” kifejezé
sekkel egyre gyakrabban találkozunk a könyvtári 
szakirodalomban. Sok szerző óvatosan bánik a 
velük kapcsolatos ígéretekkel, de vannak, akik a 
meglévő rendszerek valós lehetőségeit messze 
meghaladó tulajdonságok meglétét tételezik fel, 
és a „szakértő rendszerek” fogalma alatt olyan 
rendszereket értenek, amelyek számítógépesí
tést igen, de valódi intelligenciát nem mutatnak.

A konferencia célja az volt, hogy a mestersé
ges értelem lehetőleg szűkebb értelmezése alap
ján nyújtson valós képet a jelenről és jövőről.

D. P. Metzler széles áttekintést ad arról, mi
lyen lehet majd a jövő könyvtára, és hogyan fogja 
annak állományait és szolgáltatásait alakítani a 
mesterséges értelem. Szerinte a jövő könyvtárát 
a mindenki által letölthető, egyéni igényekhez 
könnyen igazítható elektronikus dokumentumok 
jellemzik majd. Ezek között nemcsak a hagyomá
nyos adatbázisok lesznek ott, hanem az olyan 
„nyers” adatok is, mint pl. a visszatért műholdak 
által rögzített információk, vagy a szeizmikus hul
lámok rögzített formája. Ott lesznek a jövő könyv
tárában a különböző közhasznú szoftverek, külö
nös tekintettel a számítógéppel támogatott okta
tás eszközeire.

Valószínűsíthető az információkeresés for
máinak gazdagodása, mindenekelőtt a tartalmi 
alapú visszakeresés, majd egy lépéssel később a 
szöveg olyan szintű gépi értése, amely nemcsak 
a relevancia meglétének eldöntését teszi lehető
vé, hanem az információ kivonását is. Ezekhez a 
mainál robosztusabb rendszerek kellenének, és 
az információ kivonása azért is ütközik nehézség
be, mert a könyvekben egy-egy terület deklaratív 
leírását kapjuk a procedurális (folyamatokhoz kö
tődő) jellemzés helyett.

Az elektronikus dokumentumok nem követe
lik meg a könyvtár jelenlegi fizikai struktúrájának 
meglétét, sőt az korlátozza is a felhasználót. A 
jövő könyvtárának tehát osztott adat-, információ- 
és tudás-hozzáférési hálózatnak kell lennie. 
Ugyanakkor a belátható jövőben nem fog eltűnni 
a könyvtár fizikai valójában. Egyrész még mindig 
megvannak hagyományos nyomtatott dokumen
tumaink, másrészt az új dokumentumtípusok egy 
sor olyan jogi és gazdasági kérdést fognak felvet
ni, amelyeket legjobban a könyvtár falai között le
het rendezni.

A könyvtár valószínűleg azért sem fog eltűn
ni, mert társadalmilag fontos intézmény. Az ame
rikai egyetemi könyvtárak és számítóközpontok 
példája jól mutatja ezt, hiszen ezek az intézmé
nyek sokféle szociális interakció, kölcsönös tanu
lás színterei, és nincs okunk feltételezni, hogy 
ezekre a tevékenységekre ne lenne szükség és 
igény a jövőben.

Miért és hogyan fog történni mindez? Az 
ezekre a kérdésekre adandó válasz a jóslatok 
megvalósulása, a jövő könyvtárának megvalósí
tása mögött álló problémakör komplexitásába ad
nak betekintést.
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D. P. Metzler tanulmánya megpróbálja fel
mérni, hogy a gondolkodás milyen eszközeivel él 
az ember, és milyen sikerrel próbálkozhat ezek 
megvalósításával a mesterséges értelem. Ehhez 
az intelligencia lehetséges definíciót sorolja fel. 
Az intelligencia első értelmezésében adatok, in
formáció és tudás tömörített tárolását jelenti. A 
nyersadatoknak csupán egy kis részét tárolja az 
emberi értelem, kapacitásának végességét abszt
rakcióval ellensúlyozza.

Az intelligencia a tudás megosztása, azaz kö
zös tudás is. A nyelvi rendszer és egy sor, a világ
ra vonatkozó tudás, „háttérinformáció” az adott 
nyelvet beszélők mindegyikének birtokában van. 
Erről már nem kell kommunikálnunk, és a közölt 
új információ mennyisége korlátozott.

Az intelligencia jelenti továbbá az adekvát vi
selkedést, valamint a következmények belátásá
nak képességét is. Egyáltalában nem világos ma 
még, hogyan alakíthatjuk ki az emberi gondolko
dás bonyolult és a tudás kifinomult jellegének 
megfelelő reprezentációs mechanizmusokat, 
nem beszélve arról a követelményről, hogy mind
ez megfelelően hajlékony legyen a számítógépes 
feldolgozásra. Mindezt megoldandó, a mestersé
ges értelem implicit módon két részből összete
vődő stratégiát alakított ki. Bizonyos elméleti 
részkérdéseket igyekszenek megoldani, mivel 
csak a részletek alapos megértése teszi lehetővé 
az egész működésének megértését, és ezek a 
részletek aztán koherens egésszé állnak majd 
össze. Ilyen kérdések lehetnek a következők:

-  hogyan reprezentálhatok olyan nehezen 
megfogható dimenziók, mint az idő, a tér, 
vagy az oksági viszonyok,

-  hogyan kezelhetők a tapasztalat olyan as
pektusai, mint az esetek és a modellek,

-  hogyan gondolkozzunk bizonytalan, vagy 
hiányos információ, illetve bizonytalan tudás 
birtokában,

-  hogyan teremthető koherencia a kisebb össze
tevők között,

-  hogyan gondolkozzunk mások tevékenysé
géről, elképzeléseiről, céljairól,

-  hogyan generálhatunk és érthetünk meg ter
mészetes nyelvi kijelentéseket,

-  hogyan tanulhatók ezek a folyamatok.
Az intelligenciát úgy is meghatározhatjuk, 

mint annak a képességét, hogy a „gyakorlati jó
zan ész” alapján gondolkodjunk, azaz hogy az in
formációból környezetünk működésére vonatko
zó értelmes általánosításokat tudjunk alkotni a fi

zikai navigáció viszonylag alacsony szintjétől az 
absztrakt tervezésig bezárólag.

Ehhez szükség van az ún. nem-monotón 
gondolkodásra. A klasszikus (monoton) logika el
lentmond az emberi gondolkodás azon jellemző
jének, hogy új ismeret megszerzése nem jelenti 
az előző törlését.

A nem-monotón gondolkodást a következő 
példával szemléltethetjük. Ellenkező információ 
hiányában egy autó el fog indulni, ha elfordítjuk 
az indítókulcsot és rálépünk a gázra. Ez termé
szetesen egy sor tényező (alapértelmezésű) meg
létét feltételezi: van a tankban benzin, nincs az 
autóba lopásgátló beszerelve, megfelelő sebes
ségfokozatba van kapcsolva stb. Sok esetben 
azonban ezek a körülmények nem felsorolhatok, 
vagy a körülmények felsorolása újabb feltételek 
megszámlálhatatlan sorát indíthatja el, ráadásul 
ezeket a háttérinformációkat nem közöljük a kom
munikáció során. Nincs is értelme (a legtöbb 
esetben) amiatt aggódni, miért nem indulhat el az 
autó, amíg az meg nem hiúsul. A nem-monotón 
gondolkodásnak többféle megközelítését is be
mutatja a szerző. Hasonlóképpen példákat kapunk 
a mesterséges-intelligenciakutatásnak az idő és 
cselekvés-modellezés terén elért eredményeiről.

A természetes nyelv megértése az a terület, 
ahol a mesterséges intelligencia a legnagyobb 
hatással lehet a könyvtártudományra, hiszen az 
intelligencia kultúra, kommunikáció és együtt
működés is.

Az intelligencia a tanulás képessége is, ame
lyet többek között a szakértő rendszerek tudás
bázisának finomítására is fel lehetne használni.

A jövő útja az, hogy a részletek vizsgálata és 
az általánosítás egyszerre, koherensen, integrá
cióban valósul meg. Ehhez az intelligens interak
tív rendszeknek képesnek kell lenniük arra, hogy

♦ több problémával foglalkozzanak,
♦ a különböző megközelítéseket és szakér

telmet integrálják.
A meglévő és a jövőbeni rendszerek jellem

zőinek összevetésére két azonos területet átfogó 
rendszer, az ELAND és (a cikk írásakor még 
fejlesztés alatt álló) ISLAND rendszer szolgál.

Bármennyire csábító is lehet szakértő rend
szer bevezetése, alapos megfontolásnak kell 
megelőznie a döntést. Ezt már Charles Fenly írja, 
aki a feldolgozó munkák és a szakértő rend
szerek kapcsolatát vizsgálja.

A feldolgozó könyvtárosok tudják talán a leg
jobban, hogy léteznek az emberi gondolkodást és
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tevékenységet modellező rendszerek, és ők 
azok, akik ismerik, milyen haszonnal járt a szá
mítástechnika kreatív felhasználása, a gépesítés. 
A témával való közelebbi ismerkedés aztán azt 
mutatja, hogy igen sok anyagi és időráfordítással 
készülnek sokszor korlátozott képességű rend
szerek. Mégis, van vonzereje a szakértő rend
szereknek.

Bevezetésük a következő hasznot hozhatja:
♦ kevesek szakértelmét tágabb kör számá

ra is hozzáférhetővé tehetjük,
♦ az ismétlődő, rutinfeladatoktól mentesít

hetjük kollégáinkat,
♦ viszonylag egyszerű feladatok szabvá

nyos, konzisztens megoldásához jutunk,
♦ nem kell hosszasan konzultálnunk szak

értőkkel, mert kész megoldások állnak 
rendelkezésre, így javul a szervezettség 
és a munka hatékonysága,

♦ az ismeret a szakértő távozása után is 
rendelkezésünkre áll,

♦ szemben az emberivel, a gépi ismeret 
nem romlik,

♦ folyamatosan magas színvonalon fogja a 
rendszer az adott munkafolyamatot elvé
gezni, mivel a gép nem fárad el.

Mindezek a megfelelő szakértő rendszer adta 
lehetőségek. Meg kell azonban vizsgálni azt is, 
milyen az adott helyen, adott munkafolyamatra al
kalmas rendszer.

Ez utóbbinak vannak szervezeti előfeltételei.
-  Támogatja-e a rendszer bevezetését a me

nedzsment, adnak-e rá anyagi fedezetet, 
vagy támogatják-e annak megszerzését más 
forrásokból; felhasználható-e a meglévő hard
ver, szoftver és személyzet a kívánt célokra?

-  Van-e politikai ellenállás a rendszerrel szem
ben, nem érzi-e magát fenyegetettnek a me
nedzsment, vagy az adott terület személy
zete?
Feltétele a szakértő rendszerek sikeres beve

zetésének az is, hogy:
-  az adott tevékenység szakértelmet követel

jen, amely jelentősen magasabb szintű, mint 
a kezdőké,

-  szimbolikus (nem-algoritmikus) gondolko
dásra legyen szükség az elvégzéséhez,

-  megfelelő mélységűek legyenek a megol
dandó problémák, mivel a sekélyes, gyorsan 
megoldható problémákat a megszokotthoz 
képest túl lassan oldja meg a rendszer, míg 
a mélyreható problémák megoldására túl

nagy és kezelhetetlen rendszereket kellene 
létrehozni,

-  a területnek viszonylag szűknek, jól körülha- 
tároltnak kell lennie,

-  bizonyos fokú hibákat, tévedéseket toleráljon,
-  a terület legyen viszonylag állandó, változatlan,
-  a terület elismert szakértői készek legyenek 

a rendszer kialakításában részt venni.
A fentieket figyelembe véve a Kongresszusi 

Könyvtárban a leíró katalogizálást alkalmas terü
letnek tekintették. Szabályalapú tevékenység, 
ahogyan sok szakértő rendszer is szabályalapú, 
szakismeretet és szimbolikus gondolkodást köve
tel. A problémák változó mélységűek, de összes
ségükben megfelelnek a követelményeknek.

A legtöbb szokatlan problémát jelentő és ez
zel konzultációt igénylő terület a sorozatok katalo
gizálása. A terület viszonylag szűk. Nagy kihívást 
jelent ugyanakkor az e területen elvárható nagy
fokú precizitás. A terület korábbi stabilitása már 
kevésbé jellemző.

A Kongresszusi Könyvtárban igen sok munka 
van a Cutter-számok megadásával. Ez a terület is 
szakértelmet igényel. Látszólagos mechanikus 
volta ellenére is szimbolikus gondolkodást köve
tel. A terület viszonylag szűk, állandó és a hibák 
egy része tolerálható.

Egy ilyen szakértő rendszer lehetővé tenné 
munkaerők átcsoportosítását más területekre, az 
időigényes konzultációk száma csökkenne. A 
majdan nyugdíjba vonuló kollégák szakér
telmének átörökítésén túl egy fárasztó, sok ismét
lést igénylő munkafolyamatot végezne el a szá
mítógépes rendszer. Hasonló a helyzet a soroza
tok katalogizálását segítő szakértő rendszerrel is.

Stuart Weibel az OCLC-től az automatikus 
katalogizálás három területét vizsgálja. A szabály
alapú rendszereknek a teljesen gépi katalogizá
lásra való alkalmazása új utakon jár, egyelőre 
szerény eredményeket felmutatva. Hagyományo
sabb megközelítés a katalogizálás bizonyos vonat
kozásai gépesítésének megcélzása, a „humán” 
katalogizálást állítva a központba. A harmadik 
iránynak nincs köze a hagyományos értelemben 
vett katalogizáláshoz, mivel dokumentumok auto
matikus feldolgozását jelenti bibliografikus infor
máció és teljes szöveg kivonása céljából.

Susanne Humphrey a National Library of Me
dicine munkatársa a MedlndEx interaktív rend
szert mutatja be, amely a MEDLINE adatbázis te
zauruszával, a Medical Subject Headings-szel 
történő indexelést segíti.
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Jam es P arro tt a referensz-folyamat leírásával 
és a referensz-rendszerek tipológiájával foglal
kozik.

A National Agricultural Library a könyvtár 
elektronikus faliújságjáról is letölthető mező- 
gazdasági szakértő rendszereket fejlesztett ki. 
Ezeket ismerteti röviden S am ue l W aters.

A Magyarországon hosszabb időt eltöltött 
C hristine B orgm an  és kollégája, Yolanda P iu te  a
felhasználói modellek kérdéseivel foglalkozik, kü
lönös tekintettel az információkeresésre. A mo
dellek lehetnek statikusak és dinamikusak. Az 
utóbbiak egy-egy, a felhasználóval folytatott inter
akció során változnak, és magukba ötvözik a 
felhasználótól érkező információt. A modellek kia
lakítása történhet a felhasználó közvetlen meg
kérdezésével, vagy interferenciával, azaz tevé
kenységéből és válaszaiból levont következteté
sek alapján. A modellek lehetnek rövid távúak is, 
hiszen pl. a katalógust lekérdező felhasználó 
esetében várható, hogy legközelebb más kérdést 
tesz fel a rendszernek. Más helyzetek ugyanak
kor hosszú távú modelleket igényelnek.

A szakértő rendszerek és a természetes nyel
vi anyag automatikus feldolgozása abban hason
lítanak egymásra, hogy mindkettő olyan tevé
kenység gépesítését tűzi ki célul, amely mögött 
az emberi intellektust feltételezzük. A hasonlóság 
mellett a következőkben különbözik e két terület 
egymástól:

-  a természetes nyelvi anyag automatikus 
feldolgozásának legfőbb alkalmazása, termé
szetes nyelvi interfészek kialakítása adatbázis le
kérdezéshez, nem pedig a szakértői gondolkodás 
„utánzása”,

-  nem a szakértői tudással, hanem magával 
a nyelvvel foglalkozik,

-  a nyelv elsajátítása jelentős részben nem
tudatos folyamat, szemben az ismeretszerzéssel, 
így automatizálásuk is eltérő utakat jár be.

A természetes nyelvi anyag automatikus fel
dolgozásának hosszú távú célja az, hogy a szá
mítógépet olyan tulajdonságokkal ruházzuk fel, 
amelyek lehetővé teszik a nyelv teljes körű feldol
gozását. Ehhez feltételezzük, hogy a nyelv rend
szerszerű, a feltárt szabályok számítógépes im
plementációra alkalmasak. Tudjuk azonban, hogy 
a nyelvi szabályok száma nagy, és hogy ezek a 
szabályok igen komplexek, így rövid távon jobban 
kezelhető, kisebb problémák megoldására kon
centrál a kutatás.

Ilyen a morfológia szintje, ahol a rendszerek 
pl. képesek figyelembe venni a különböző prefi
xumokat és szuffixumokat.

A lexika szintjén elsősorban a tiltott szavak 
listái működnek jól.

A szó szintje felett a névszói szókapcsolatok 
kezelése történik meg eredményesen.

A szemantikai kritériumok megjelenésének 
egyik példája, amikor a visszakeresést segítő 
rendszer képes a felhasználó keresési stratégiá
jában szereplő szavak egy részét automatikusan 
kicserélni a preferált terminusokra.

A pragmatikai szint valamelyest megjelenik a 
tezauruszokban, amelyekben a terminusok kö
zötti relációkat az indexelési gyakorlat határozza 
meg.

Irene L  Travis  véleménye szerint a szakértői 
rendszerekben alkalmazott tudásreprezentáció 
és a könyvtári információkeresés között sok ha
sonlóság van. A tudásreprezentáció két fő típusa 
közül a szabályalapú a népszerűbb, de az objek
tum-orientált jól kiegészíti a szabályokat és köze
lebb áll a könyvtárosi gondolkodáshoz. A Micro
electronics and Computer Corporation olyan tudás
bázist tervez kiépíteni, amely nagy és általános 
ismeretanyagot tartalmaz a számítástechnika te
rületéről. Ez a project valószínűleg egy sor olyan 
problémával szembesíti a fejlesztőket, amellyel a 
könyvtárosok is szembetalálják magukat.

Ha Irene Travis  neve sokaknak ismerősen 
csengett, még inkább így van ez Brian C. V ickery- 
vel. Vickery az online adatbázisokhoz illesztett in
telligens interfészek problémájával foglalkozik eb
ben az írásában. Az adatbázisokban végzett on
line kereséseket sokféleképpen segíthetjük:
-  megfelelő adatbázisok és szolgáltatók kivá

lasztása,
-  a felhasználó saját szavainak felhasználása 

a keresésre,
-  a kívánt kifejezések tisztázásának segítése,
-  a szükséges információ szintjének (beveze

tő, haladó) és megközelítésének (gyakorlati, 
elméleti) meghatározása,

-  a keresőkérdés megfogalmazása az adat
bázis szókincsének figyelembe vételével,

-  a keresőkérdés megfogalmazása az adat
bázis által megkívánt formátumban,

-  az adatbázis tárcsázása, login, fájl-válasz
tás, letöltés, dokumentum-rendelés,

-  a keresési paraméterek módosítása pl. rele
vanciáról kapott visszacsatolás alapján,
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-  a találatok rendezése (pl. várható relevancia 
alapján).

Európai vonatkozásban ezekhez járul még a 
többnyelvűség kérdése, amely négy szinten el
képzelhető:
-  többnyelvűek a képernyő-üzenetek, de a ke

resés csak egynyelvű,
-  a keresőkérdések lefordítása az adatbázis 

nyelvére (ami azonban akadályozza a kere
sés menetközbeni, interaktív módosítását),

-  a keresések teljes többnyelvű feldolgozása 
(amely teljes interakciót is lehetővé tesz),

-  a találatok lefordítása a felhasználó nyelvére 
(amely az előbbi három funkcióhoz is köthe
tő, de teljes fordításként túlnő az intelligens 
interfész problémáján).

Európában a következő intelligens interfész 
fejlesztések vannak folyamatban:

Egy francia project a Medline keresésére 
MINITEL videotex terminálok felhasználását 
vizsgálja. Szintén MINITEL terminálok segítik a 
francia „yellow pages” (telefonkönyv) szakmai 
részeinek keresését. Ugyancsak a Medline-hoz, 
annak DATASTAR eléréséhez kapcsolódik a 
CIRT mikroszámítógépes előlap. Az EURISKO 
harminc adatbázis keresését támogatja.

Többnyelvű interfészt kíván -  elsősorban eu
rópai hostok eléréséhez -  megvalósítani az IMIS 
project, amelyet az Európai Közösségek Bizott
sága támogat. Erről kapjuk a kötetben a legrész
letesebb leírást. Ez az interfész lehetővé teszi 
többek között a helytelenül beírt, a kötőjellel írt ki
fejezések, az összetett szavak, a számok, dátu
mok és velük alkotott szókapcsolatok kezelését. 
El kell dönteni, szükséges-e a névmási utalások, 
a nyelvtanilag helytelen mondatok kérdésével 
foglalkozni.

Három mexikói szerző egy dokumentumellá
tási szakértői rendszer néhány kérdésével, 
Dawid Penniman, az AT&T Bell Laboratories 
munkatársa az új technológiák beállításának em
beri tényezőivel foglalkozik.

*  *  *

Opportunity 2000 : 
Understanding and 
Serving Users 
in an Electronic Library

15th International Eiwn Syntpo*um 
12 October • 15 October 1992 
to commemorate the 20th anmversary 
«  the Esten University Library
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H erbert S. White

Edited by 

Ahmed H.Heial 
Joachim W. Went

Opportunity 2000 : Understanding and serving users 
in an .electronic library : 15th International Essen sym
posium, 12 October -15 October 1992... / ed. by Ah
med H. Helal, Joachim W. Weiss ; [Hrsg.] 
Universitätsbibliothek Essen. - Essen : Univ.Bibi., * 
1993. - XLII, 328 p. ; 21 cm. - (Veröffentlichungen der 
Universitätsbibliothek Essen = Publications of Essen 
University Library, ISSN 0931-7503 ; 15.)
ISBN 3-9226021-17-7

A 2000.év lehetősége: Hogyan értjük 
meg és szolgáljuk felhasználóinkat 
az elektronikus könyvtárban?

Az Esseni Egyetem Könyvtára minden évben 
neves szakemberek részvételével rendez konfe
renciát. A 15. esseni szimpózium témája a fenti 
(szabad fordításban megadott) téma köré csopor
tosult.

Az egyes szimpóziumokat a könyvtári világ 
egy-egy hírességének tiszteletére rendezik. Az 
ünnepelt ezúttal Herbert S. , az Amerikai 
Egyesült Államok könyvtárügyének kiemelkedő 
személyisége volt. White megítélése szerint a 
technológia szerepe növekvő jelentőségű lesz a 
jövő könyvtárában. Amikora felhasználásra kerü
lő információs eszközök nem elsődlegesen 
könyvtári célokra készülnek, nem könnyű megjó
solni a változás irányát. Amit megjósolhatunk és 
talán befolyásolhatunk, az annak az önkiszolgá
lásnak a mértéke, amely az információ felhaszná
lóinak önkiszolgálása folytán az információközve
títők kárára fog bekövetkezni.
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Ha a könyvtáraknak nem sikerül felhaszná
lóik figyelmét az új lehetőségekre felhívni, riváli
saik fogják ezt megtenni, ami azzal jár, hogy fel
használóink figyelmen kívül hagyják, vagy meg
kerülik a könyvtárakat. Sokan csábítanak a 
használói információkeresésre, hiszen az adat
bázis-szolgáltatók érthető módon szívesebben 
foglalkoznak a használóval, mint a könyvtárossal. 
A használónak például több költenivaló pénze 
van, és ha hanyagul végzi a keresést, annál jobb, 
az többe kerül, ami megint csak jó a vendorok- 
nak. Hasonlóan gondolkoznak a kormányzati 
ügynökségek is.

Hogy a használók jobban vagy rosszabbul, ki
fizetődő vagy kevésbé hatékony módon keres
nek-e információt, kutatásoknak kell eldöntenie, 
de nem valószínű, hogy az önkiszolgálás lenne a 
hatékonyabb.

Mindenesetre, nem az a fontos, mi olcsóbb a 
könyvtárnak, hanem az, mi kerül kevesebbe az 
adott intézménynek. Ezt figyelembe kell vennünk.

Az információközvetítők iránti bizalmat meg 
kell szerezni. A felhasználó végül is nem a könyv
tárral kerül kapcsolatba, hanem személyekkel. 
Van kedvenc fodrászunk, banktisztviselőnk stb., 
miért ne lehetne kedvencünk az információközve
títő? A szolgáltató ágazatoknak a gazdaságban 
betöltött növekvő szerepe jól ismert. Az informá
cióközvetítés is szolgáltatás!

A felhasználói vizsgálatok során óvatosnak 
kell lennünk, mert a megkérdezettek nem ismerik 
az informálódási lehetőségek teljes spektrumát, 
sokszor a megszokás vezérli őket.

A társadalom ma is abban látja a könyvtár 
szerepét, ami történeti hagyományként kialakult: 
anyagok beszerzése és feldolgozása egy köz
pontosított fizikai helyen. Éppen ez a funkció vál
hat irrelevánssá, vagy számítógéppel elvégezhe
tővé. Ezen az sem változtat, hogy a fejlődést ma 
még gátolja a szerzői jog, mert az idővel kényte
len-kelletlen idomulni fog a változásokhoz.

Ellen Hoffman a folyamatos változás me
nedzselésének elméletét fejti ki. A változás az 
adaptáció, az implementáció és a folytatás folya
mata. A döntéshozók általában az adaptációra fi
gyelnek jobban, a gyakorlati szakemberek az im
plementációra. Az elektronikus könyvtár megva
lósítása azt követeli, hogy az adaptáció helyett az 
implementációra koncentráljunk.

Hogyan fogják az új információs technológiák 
befolyásolni a menedzsment hagyományos mód
szereit? - teszi fel a kérdést Barbara von Wahlde.

A választ az Association of Research Libraries 
körében végzett felmérés eredményeiből szűri le.

A szövetség könyvtárai közül jónéhány érez 
elkötelezettséget az elektronikus hálózati szolgál
tatások kiépítésére. Néhány könyvtár szövegek 
digitalizálását végzi, van ahol ez nem a könyvtár 
feladata, de folyik ilyen irányú tevékenység.

A könyvtárak többségének van teljes szöveg
hozzáférése és ehhez kapcsolódó szolgáltatása.

Szinte minden könyvtár kapcsolódik az Inter
nethez, de csak 59%-uk tanítja meg a hallgatókat 
annak használatára. Adatbázisokban történő ke
resést a könyvtárak 74%-ában oktattak.

A használók a könyvtárak 88%-ában hozzá
fértek az egyetemen található, illetve onnan elér
hető külső fájlokhoz, ugyanis sok könyvtár kataló
gusában más könyvtárak és információforrások 
adatai is megtalálhatók. Sokan vesznek részt 
egy-egy szövetségi államot átfogó projektben. 
Már számos könyvtárban kiépült a WAN-hálózat 
(Wide Area Network, nagy területet átfogó háló
zat), és működnek helyi CD-ROM-hálózatok is. 
Csupán a megkérdezett könyvtárak 35%-a kíván 
továbbra is az egyfelhasználós CD-ROM-hozzá- 
férés mellett maradni.

Richard M. Dougherty olyan munkabizottsági 
értekezletekről számol be, amelyeken amerikai 
könyvtárosokat és egyetemi vezetőket ültettek 
egy asztalhoz, hogy megvitassák, milyennek 
szeretnék látni a jövő könyvtárát. A leggyakrab
ban említett jövőkép az „univerzális munkaál
lomás, hálózati környezetben” kifejezéssel illuszt
rálható.

Ez a következőket jelenti:
-  a felhasználó számára átlátható könyvtári/ 

számítógépes szolgáltatás,
-  teljes körű hozzáférés a nemzeti adatbázi

sok minden formájához,
-  „virtuálisan” egyetlen helyen elérhető infor

máció,
-  mindenkinek és minden információ kezelé

sére megfelelő munkaállomások,
-  univerzális terminál, amely a multimédia 

minden formáját képes kezelni,
-  a munkaállomások kínálta hozzáférés vala

mennyi médiumhoz, több elérési helyen,
-  univerzális hozzáférés adatbázisokhoz, füg

getlenül a felhasználás és a forrás helyétől. 
A résztvevők nem voltak túlságosan optimis

ták a fentiek közeli megvalósulását illetően.
A második megvitatandó kérdéskör nem a 

preferenciákat, hanem a leginkább szükséges
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változások felderítését szolgálta, és a következő 
kérdésben foglalható össze: milyennek kell len
nie, és mit kell tennie a 2000. év hatékonyan mű
ködő tudományos könyvtárának?

Ehhez a könyvtáraknak
-  tárolóhelyből a hozzáférés helyszínévé kell 

átalakulniuk,
-  hatékonyan kell együttműködniük más in

tézményekkel,
-  minden információhordozót magába foglaló 

perspektívájuknak kell lennie,
-  szelektívebbnek kell lenniük a szerzemé

nyezésben és a szolgáltatásban,
-  jobban kell élniük a marketing eszközeivel,
-  több ingyenes szolgáltatást kell nyújtaniuk a 

fizető szolgáltatások mellett,
-  aktívabban kell közvetíteniük a felhasználók 

és az információ előállítói között.
A résztvevők ugyancsak fontosnak tartották, 

hogy az egyetemeknek legyen saját információs 
rendszerük, amely nagyobb kötségvetési támo
gatást igényel, továbbá, hogy a könyvtárosokat 
jobban vonják be az anyagi források elosztásába.

A munkaértekezletek következő témája egy- 
egy fontosabb résztéma csoportos megvitatása 
volt. Pl. a személyi munkaállomások útján biztosí
tott hálózati elérés, amelynek szükségességéről 
mindenekelőtt a felsőbb vezetőket kell meggyőz
ni, tekintve, hogy igen költségigényes.

A másik téma igen meglepő és vetésforgó- 
modellnek nevezik. Lényege, hogy egy évig a 
könyvtári költségvetés 90%-át az egyetem háló
zati infrastruktúrájának kiépítésére, 10%-át a tan
székek speciális igényeinek kielégítésére fordíta
nák, ami gyakorlatilag a könyvtár ideiglenes be
zárását jelentené, és természetesen egy sor 
ellentmondást hordoz magában.

Irene S eve r Izraelből a nem-nyomtatott infor
mációknak a nyomtatotthoz hasonló szintű keze
lésével foglalkozik.

Az elektronikus könyvtár megjelenése, a szol
gáltatás minőségének megváltozása új menedzs
ment módszereket is igényel, így többek között 
rugalmasabb struktúrákra, a munkatársak széle
sebb körű döntéshozatali részvételére van szük
ség. Ezekről ír Sheila  CorraNagy-Britanniából.

R o land  Hjerppe, a linköpingi LIBLAB kutató
fejlesztő műhely munkatársa véleménye szerint a 
könyvtárak virtuálissá válása már régen megin
dult a katalógusok terjesztésével és a könyvtár- 
közi kölcsönzéssel, ami azt eredményezte, hogy 
a könyvtárak csak részlegesen szükségesek.

A szerzeményezésnek nem kell feltétlenül a 
dokumentum, illetve információ fizikai birtoklását 
jelentenie, inkább a hozzáférés jogát jelenti. A 
jövő könyvtára tehát elektronikus szolgáltatást je
lent majd, elsődlegesen bibliográfiai adatokhoz, 
másodlagosan pedig a megfelelő irodalomhoz. A 
bibliográfiai adatok mellett a fizikai dokumentum 
'kérése ugyanannak a katalógusnak a segítségé
vei ma még nem létezik, de elkerülhetetlen lesz a 
jövőben. Azzal, hogy az elektronikus dokumentu
mok száma növekszik, és ezeknek nem kell fizi
kailag a könyvtárban lenniük ahhoz, hogy a gyűj
temény részeként hozzáférhetőnek tekintsék 
őket, nőni fog a könyvtárak virtuális része.

H erbe rt S. W hite  mellett sok más neves részt
vevője volt a szimpóziumnak.

F. W. L a n ca s te r is „nagyágyú”, akinek „szép, 
elektronikus világot” jósló írásai közismertek. Az 
előzőekben ismertetett, a mesterséges értelem
mel foglalkozó kötetnek is ő az egyik szerkesztő
je, és hamarosan megjelenik egy, a könyvtárak 
jövőjével foglalkozó esszékötete is. A szimpózi
umra választott témája (sok korábbi esethez ha
sonlóan) provokatív, amit maga is megjegyez. A 
cím sokat elárul: a könyvtárosok, a technológia 
és a középszer. Véleménye szerint ugyanis túl
becsüljük a haladás mértékét. Példának hozza 
erre az online és CD-ROM irodalomkutatások, 
valamint az online katalógusokban végzett kere
sések számtalan hibáját. A technológia persze 
Lancaster szerint is hozott előrehaladást, például 
a könyvtárközi kölcsönzésben, de más területe
ken inkább romlásról beszélhetünk. Ezek között 
van a tájékoztatás és sok visszafejlődésért a kép
ző intézmények hibáztathatok. Szem elől tévesz
tettük az etikai kérdéseket, és kezdünk elfeled
kezni az emberi erőforrásokról. A technológia 
beszerzése gyakran elviszi a pénzt a könyvek vá
sárlása elől. Egyszerű és olcsó dolgokat drága és 
komplex eszközökkel oldunk meg. A könyvtáro
sok a technológiától tekintélyük növekedését vár
ták, ami nem biztos, hogy valóban bekövetkezett. 
Ugyanúgy játékszerünk a számítógép, mint a tár
sadalom más rétegeinek, de a játék hasznos dol
goktól vesz el időt. A számítógépes levelezés a 
fecsegést mindennapossá tette.

Vajon a mesterséges intelligencia, amelynek 
célja, hogy a számítógépeket megtanítsa valami
re, amit az ember jobban tud csinálni, segít-e a 
könyvtárak problémáinak megoldásában?

M aureen  P astine  a dallasi Southern Metho
dist Egyetem könyvtárából az egyetemi oktatók
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nak az új technológiák, a CD-ROM, az online ka
talógusok és a hálózati erőforrások használatára 
való felkészítésével foglalkozik.

Nagy-Britanniában a De Montfort Egyetem 
1991-ben egy igen magas technológiai színvo
nalú kampuszt hozott létre. Itt igen sok feltétel 
adott az elektronikus könyvtár létrehozásához. 
Elsőként egy képfeldolgozási programot valósíta
nak meg, melynek során könyveket, folyóiratokat 
dolgoznak fel, és a tanítási segédanyagok tárát 
hozzák létre.

G unh ild  B aeck  az Uppsalai Egyetemről az 
egyetemek szerepváltását taglalja az elektroni
kus könyvtári környezetben.

A British Library ezredfordulós stratégiájának 
része, hogy a St. Pancrasban működő új épület
ben egyre több lehetőség lesz az elektronikus for
rások nemcsak helyben, hanem távolról történő 
elérésére. Igaz, ezt anyagi megszorítások köze
pette kell tenniük, ami felértékeli a nemzeti és 
nemzetközi együttműködés szerepét.

A n d re w  J. T o ro k  írásából megtudjuk, hogy a 
COM technológiák kivételével a könyvtárak a 
mikrofilmet passzív alkalmazások, állományőrzés 
céljaira használták fel. A mikrofilm nem volt sike
res, mert:
-  a mikropublikáció sohasem fenyegette ko

molyan a könyvkiadást,
-  a gyenge minőségű berendezések, a szab

ványosítás hiánya komoly akadályozó té
nyező volt,

-  a felhasználóknak nem volt otthon használ
ható berendezése, és szociológiailag sem 
voltak kondicionálva a mikrofilm felhasználá
sára,

-  a könyvtárosok nem hajlottak arra, hogy 
nagy összegeket költsenek a berendezé
sekre, és nem „adták el” jól ezt a technológi
át felhasználóiknak.

A mikrofilmnél sokkal korszerűbb és jobban 
elterjedhet a képfeldolgozás, azaz a nyomtatott 
dokumentumok szkennerrel való beolvasása, il
letve letapogatása a grafikákkal együtt.

A tárolás kompakt, bár még nem beszélhe
tünk megállapodott technológiáról, és egyelőre 
drágább is, mint a mikrográfia.

Torok a könyvtárak jövőjével is foglalkozik. 
Jói teszik-e a könyvtárosok, hogy a könnyű hasz
nálói keresés mítoszát terjesztik? „Melyik ingat
lanügynök árulja a saját házát?” - teszi fel a kérdést.

A könyvtárakat mint intézményeket több té
nyező is fenyegeti:
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-  a gyártók a használókat célozzák meg 
olcsó, otthon is használható termékekkel,

-  az egyetemi könyvtárak és számítóközpon
tok adminisztrációja egybeolvad,

-  jó hírnevük alacsony szükségesség-érzés
sel párosul,

-  a könyvtári szakembereket technikai segéd
erőkkel vagy más területek szakembereivel 
helyettesítik,

Hasonló gondot jelentenek az anyagi ne
hézségek, a túl magas elvárások a felhasználók
tól, a fenntartók közömbössége is.

A ch im  O ssw a ld  az  intelligens kapuszolgála
tokról ír. Ezek a következő, az információszerzés 
kapcsán felmerülő problémákat próbálják megol
dani:

-  Ismerik-e a felhasználók, milyen információ- 
források állnak rendelkezésükre?

-  Elég képzettek-e, gyakorlottak-e ahhoz, 
hogy kiválasszák a megfelelő forrásokat?

-  Tudják-e, hogyan és milyen feltételekkel kell 
elérni a kiválasztott adatbázisokat?

-  Képesek lesznek-e minden szükséges infor
mációt visszakeresni?

-  Képesek-e a rendszereket úgy paraméte
rezni, hogy az információ a kívánt formában 
jelenjék meg?
A konferencián szerepeltek a különböző 

hardver és szoftvertermékeket gyártó és egy-egy 
terméküket bemutató cégek képviselői is, így pl. a 
többfelhasználós CD-ROM szerverekről, és az 
ALEPH integrált könyvtári rendszerről is olvasha
tunk a kötetben.

A CD-ROM-hálózatok problémáiról további 
két előadás is szólt. Ezek közül az egyik Sign'd
Reinitzeré, a Grazi Egyetemi Könyvtár idehaza is 
ismert igazgatójáé.

A n d e rs  A rdö  a Lundi Egyetem számítóköz
pontjából a Wide Area Information Server (WAIS) 
szerepével ismertet meg bennünket. A WAIS 
földrajzi elhelyezkedéstől és az információ jelle
gétől (teljes szöveg, képek, multimédia stb.) füg
getlenül teszi lehetővé az Interneten való elérést 
kliens-szerver üzemmódban, természetes nyelvi 
információkérések formájában.

C. A. C u tte r 1876-ban a következőkben hatá
rozta meg a könyvtári katalógusok feladatát. Le
hetővé teszik, hogy könyveket találjunk, ha ismer
jük a szerzőt, a címet, a tárgyat. Megmutatja, 
hogy a könyvtárban mi van egy bizonyos szerző
től, egy bizonyos tárgykörben, egy bizonyos do
kumentumtípusból.
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Segít a választásban a könyvek kiadási ada
tai szerint (bibliográfiailag), (irodalmi, tematikus) 
jellemzői alapján.

Ezek közül csak az első csoportban foglalta
kat sikerült a hagyományos cédulakatalógusok
nak és az online katalógusoknak megvalósítani
uk. Éppen ezért volna szükség Eva Bertha (Grazi 
Egyetemi Könyvtár) szerint az inter- és intrabiblio- 
gráfiai viszonyokat tükrözni tudó hiperkatalógus- 
ra. A legtöbb katalogizálási rendszerben ugyanis 
a fentieknek jól körülhatárolt „bibliográfiai egy
ségeket” tudunk feltalálni, de nem „irodalmi egy
ségeket”. Ahhoz, hogy egy mű összes fizikai 
manifesztációját együtt tudjuk megjeleníteni, új 
katalogizálási filozófiára van szükség, amely fi
gyelembe veszi az érintett egységek közötti 
kapcsolatokat. Ehhez nagy segítséget nyújtanak 
a hipertext rendszerek.

Ronald Schmidt úgy gondolja, hogy a jövőben 
a nyilvános online katalógusoknak magukba kell 
integrálniuk más adatbázisokat és nemcsak az 
adott könyvtár adatait. Egységes felhasználói fe
lületet kell nyújtaniuk az összes elérhető adatbá
zishoz, segíteniük kell a felhasználót az optimális 
keresési stratégia kialakításában, össze kell vet
niük a felhasználók keresési stratégiáját az au
thority fájlokkal, strukturált keresőszó böngészési 
listákat kell adniuk. Emellett figyelembe kell ven
niük a felhasználó gyakorlottságának fokát.

Morten Heim Dániából az optikai karakterfelis
merő (OCR) programokkal foglalkozik, elkülönít
ve ezeket a (a konferencia során néhány esetben 
tárgyalt) képfeldolgozási technológiáktól. Az OCR 
technológiák a retrospektív konverzió terén nagy 

, szerephez juthatnak. Az 1901-1980 közötti Dán 
Központi Katalógus ilyen konverziója kétmilliós, 
olcsón előállított adatbázist fog eredményezni.

Margaret Beckman Kanadából a felhasználói 
igények közül az információ gyorsaságának, idő
ben történő „leszállításának” kérdésével foglal
kozik.

Maurice B. Line neve aligha ismeretlen az ol
vasók előtt. Ha valaki, akkor ő idehaza is ismert a 
szakma nagy öregjei közül. Nem az ő előadása 
zárja a kötetet, de érdemes az ő gondolatait utol
sóként felidéznünk.

Könnyen lelkesedünk minden új elektronikus 
technológiáért, és sok eszköz nélkül ma már el 
sem tudnánk képzelni életünket. Ugyanakkor sok 
haszontalan újdonságot is megveszünk. A hirde

tések pedig mindig azt emelik ki, mit tud egy-egy 
termék, nem azt, valós igényt szolgál-e. Mindez 
egyaránt igaz otthon és a könyvtárakban.

A csak kutatási igényeket szolgáló könyv
tárak -  legyenek akár virtuálisak -  nem veszik fi
gyelembe, hogy az egyetemek a hallgatók igé
nyeit hivatottak szolgálni, ezért nem fognak meg
felelni az elvárásoknak.

A jövő egyetemi könyvtárának magába kell 
foglalnia a kifinomult elektronikus oktatási eszkö
zöket, programcsomagokat, hiszen eddig is az 
egyetem ismeretforrása volt, másrészt a források 
kezelésében a leggyakorlottabb.

Az interaktív tanulás mellett továbbra is szük
ség lesz a hallgatóknak könyvekre. A könyvtárak 
nem tudják elegendő példányban beszerezni 
ezeket a könyveket. Van már viszont olyan tech
nológia, amely lehetővé tenné hitelkártyaszerű 
formában, igen olcsó elektronikus könyvek kiadá
sát. Ezeket persze a hallgatók vennék meg, hi
szen könyvtári kezelésük nehézkes, viszont a 
könyvtárak mentesülnének az ilyen típusú doku
mentumok beszerzésének terhétől.

A nyomtatott könyv használata kényelmes, 
ezért nem fog eltűnni. Más kérdés, hogy bizonyos 
könyveket, pl. kis példányszámú tankönyveket 
nem érdemes a szokásos módon kiadni, érdeme
sebb közvetlenül az elektronikus forrásokhoz 
nyúlni.

Az online elérhetőség a folyóiratokkal szem
ben kevésbé lesz jellemző a könyvekre, de az on
line katalógusok és az online dokumentumrende
lés meg fogja gyorsítani a hozzáférést, és a doku
mentumok fizikai feltalálási helye veszíteni fog a 
jelentőségéből.

A tudományosság, a fenyegetettség lázálmai, 
a tényfeltárás, merészebb és józanabb jóslatok 
egyaránt jellemzik e két konferenciát. A témák 
sokszor azonosak, vagy összefonódnak.

Bár az első konferencia 1990-ben, a másik 
1992-ben volt, az ezekben kifejtett gondolatok ma 
is időszerűek. Egy-egy technológia talán már job
ban kifejlődött, egyik-másik program előbbre ha
ladt, vagy már be is fejeződhetett azóta, de a 
trendek megmaradnak. Elgondolkoztatóak tehát 
a felvetett a gondolatok. A jövőről való gondolko
dást már idehaza is sokan elkezdték, és ezt foly
tatnunk is kell.

Koltay Tibor
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Információ és kultúra -  sziámi ikrek 
vagy két külön világ?
Konferencia az információpolitikáról 
mint kultúrpolitikáról

„In fo rm ációpo litika  m in t ku ltú rpo litika  ku ltu 
rá lis  és tá rsada lom po litika i vona tkozások”: ez  volt 
a témája annak a nemzetközi konferenciának, 
amelyet 1992. október 17-23. között Königswin- 
terben rendeztek meg rangos európai és nemzet
közi könyvtáros és dokumentációs szervezetek, 
egyesületek részvételével. Az informatikai és a 
kulturális szféra számos területét 80 fő képviselte 
23 nyugat-, közép- és kelet-európai országból, il
letve az USA-ból és Japánból. Voltak köztük poli
tikusok, minisztériumi döntéshozók, köz- és ma
gánkönyvtárak, információs és kulturális intézmé
nyek munkatársai, szakmai szervezetek (pl. 
könyvtáros egyesületek, dokumentációs szövet
ségek) képviselői, tudósok és kutatók.

A konferencia céljának az információ és a kul
túra kölcsönös függőségi viszonyának bemutatá

sát tekintette, vagyis a résztvevők sorra vették e 
kapcsolat gazdasági, szociális és társadalmi vo
natkozásait és a lakóhelyi/közösségi, regionális 
és nemzeti szinten jelentkező politikai feltétele
ket. A hangsúlyt az Európában lezajlott társadal- 
mi-politikai-gazdasági változásokból adódó prob
lémák elemzésére helyezték, azaz a nyugatról 
jövő kultúrimperializmus Közép- és Kelet-Európá- 
ra gyakorolt hatását, illetve ennek következmé
nyeit vizsgálták.

H am id  M ow lana  (The American University, 
Washington) a nemzetközi kommunikációs háló
zatok és a társadalmi-kulturális változás egymás
ra hatásának kérdéskörével foglalkozott, különös 
tekintettel a fejlődő országokra. Arra a kérdésre 
keresett választ, hogy az állandó változásban 
levő társadalmi struktúrák és technikai fejlődés 
közepette kialakuló nemzetközi hálózatok vajon 
„kompatibilisek-e” az őket befogadó (fennálló) 
társadalmi és kulturális rendszerrel, avagy „ide
gen testként” léteznek abban? Kik a nyertesei és 
kik a vesztesei annak a frigynek, amely az új tech
nológia és a társadalmi-politikai-kulturális mozgás 
kihívása között köttetett? A válaszok csak a konk
rét elemzések során adhatók meg, az azonban 
megállapítható, hogy e hálózatok a társadalmi 
kommunikáció létező struktúráit néhol megerősí
tik, másutt gátolják.

Egy-egy nemzetközi kommunikációs hálózat 
működése lehetővé teszi például a döntés és el
lenőrzés centralizációját, ugyanakkor arra is lehe
tőséget nyújt, hogy a hálózat egyszerű tagjai is 
hozzájárulhassanak bizonyos döntések megho
zatalához. A hálózatot használók részben „homo
genizálódnak” a közös terminológia, kódrendszer 
használata révén, részben az eltérő kulturális sa
játosságok is felszínre kerülnek. A meghatározott 
érdekszférák mentén szerveződő hálózatok csak 
akkor működhetnek eredményesen, ha fokozot
tan érvényesítik ezeket az érdekeket, s ez egy
fajta hegemóniára való törekvést jelent. A hege
mónia azonban mindig szorosan összefügg a há
lózat céljával: ha pl. mozgósítani szeretnék a 
közvéleményt a globális környezetet érintő prob
lémákkal kapcsolatban, előbb-utóbb egyre több 
jól informált egyén veszi majd ki részét a döntés- 
hozatali folyamatokból.

A fejlődő országokban (s az előadó ebbe Kö- 
zép-Kelet-Európát is beleérti) éppen abban áll a 
nemzetközi kommunikációs hálózatok jelentősé
ge, hogy e hálózatok többnyire az egyes államok 
adminisztratív struktúráin kívül szerveződnek, így
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az illető állam már meglévő kommunikációs infra
struktúrájával párhuzamosan olyan rendszerek 
működnek, amelyek gyengíthetik a centralizált ál
lamhatalom erejét. A modern technológiák (pl. a 
CD-ROM és társai) elősegítették pl. az iszlám vi
lágméretű terjedését. A nemzetközi beruházások 
segítségével kialakított tömegkommunikációs 
rendszerek hozzájárulnak egy nemzetközi alapo
kon álló gazdaság megteremtéséhez, ahol a har
madik világ tőkében-információban szegény or
szágai ki lesznek szolgáltatva az információban 
gazdag országoknak.

Vajon mennyire megalapozott ez a félelem? 
Jörg Becker tanulmányában a közép-kelet-euró- 
pai országok telekommunikációs infrastruktúráját 
és szakinformációs ellátottságát vizsgálja. Több
féle forrásból származó adataival bizonyítja, hogy 
a kelet-nyugati információáramlás meglehetősen 
egyoldalú, hiszen az új ismeretek előállítása, 
„megtermelése” a tőkeerős országokban koncent
rálódik, ám az ott előállított termékek fogadását a 
közép-kelet-európai államok gazdasági technikai 
elmaradottsága akadályozza.

A képlet azonban nem ilyen egyszerű, az in- 
formatizálás és a tudásban való gyarapodás 
ugyanis nem szinomínák, sőt! Példaként idézi a 
szerző a volt NDK mintaszerűen kiépített, számí
tógépes statisztikai információs rendszerét, 
amely működésképtelen volt, mert nem vette fi
gyelembe, hogy az információ mindig „valaki szá
mára” jelent új ismeretet (befogadót/vevöt felté
telez), célra orientált és nem lehet kiragadni 
szövegösszefüggéseiből. A tervezés és vezetés 
számára ugyanis olyan óriási adathalmazt produ
káltak, hogy azt végül képtelenek voltak feldol
gozni (pl. csak a havi jelentések feldolgozásához 
döntéshozónként kereken 2604 nap kellett volna, 
naponként 24 órás munkaidővel számolva). Sar
kítva a problémát, a volt NDK belefulladt saját in
formációtömegébe. Az információ mennyiségi nö
vekedése nem jár együtt a tudás gyarapodásá
val, amint azt Jörg Becker az USA példáján is 
szemlélteti.

Bármely informatizálási elképzelés csődöt 
mondhat, ha az elrugaszkodik a helyi, illetve re
gionális kulturális sajátosságoktól. Az egykori 
NDK kulturális eróziójára igen jó példa a könyv
tárügy visszafejlődése: Szászországban 1991- 
ben összesen 63 381 755 DM-et költöttek a 
könyvtárakra, míg az előző évben, 1990-ben 41 
634 780 DM-et, jóval kevesebbet. A kölcsönzé
sek száma 1991-ben mégis csaknem 3 millióval

volt kevesebb, mint 1990-ben, s mind a könyv
tárak száma, mind a dokumentumállomány roha
mosan csökkent. A jéghegy csúcsát jelentette, 
hogy a volt NDK-beli kiadókból frissen kikerült kb. 
100 000 (tartalmilag értékes) kötet szászországi 
tiltott szemétlerakó-helyekre került. Az egyre in
kább „alulról” szerveződő kulturális élet -  remél
jük -  tompítja majd az imént említett működési 
zavarokat. Európa sokszínűségének, az egyes 
nemzetek, nemzetiségek kulturális identitásának 
megőrzésére járható útnak tartották a konferen
cia résztvevői a fokozottabb együttműködést 
(szakembercserét, nemzetközi rendezvényeket, 
alapítványi támogatásokat), amint azt a jelen kö
tetben olvasható zárónyilatkozat is tartalmazza.

A fenti tapasztalatokat a konkrét kultúrpoliti
kában is hasznosíthatóknak gondolták, ezért a 
hatodik munkacsoport az egyes régiók kulturális 
menedzsmentjével és arculatának gondozásával 
foglalkozott. Németország településeinek kultúr
politikája ügyében öt tézist fogalmaztak meg a 
résztvevők, amelyek közül a legelső a pénzügyi 
keretfeltételeket tárgyalta. Ott a kultúrára szánt 
összes kiadás 63,5%-át a városok és a községek 
viselik, a szövetségi tartományok 29,8%-kal, az 
államszövetség pedig 6,7%-kal járul hozzá. 1987- 
ben összesen 10,4 milliárd DM-et költöttek el kul
turális célokra, beleértve ebbe az államszövet
ség, a szövetségi tartományok és a települések 
kiadásait is. Az egyes önkormányzatok összkölt
ségvetésének átlagosan 4%-át tették ki a kulturá
lis kiadások.

A posztindusztriális társadalomfejlődés a sza
badidő további növekedésével jár együtt, ami nél
külözhetetlenné teszi a kulturális kínálat bővíté
sét. A települések kulturális tevékenysége három 
területre koncentrálódik: a) a folyamatosan műkö
dő kulturális és oktatási intézmények (pl. színház, 
városi könyvtár, népfőiskola, zeneiskola) községi 
fenntartása; b) a kulturális hivatalok által irányított 
munkára (pl. rendezvénysorozatok, fesztiválok, 
kiállítások szervezésére); c) az egyesületek, 
szövetségek kulturális feladatainak anyagi támo
gatására (beleértve a nyilvános kulturális tevé
kenységek valamennyi területét). A kultúráról való 
gondoskodás -  elsősorban az oktatás ban-kép- 
zésben érdekelt intézmények, így pl. a városi 
könyvtárak és a népfőiskolák esetében -  a jövő
ben az önkormányzatok alapvető kötelessége 
kell, hogy legyen, ezért a kisvárosok számára is 
nélkülözhetetlen az önálló kulturális hivatalok és 
ügyosztályok kialakítása az önkormányzaton be-
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lül, de ugyanilyen fontos lenne a városi parlament 
kulturális bizottságainak a létrehozása is. A volt 
NDK-ból képződött öt új szövetségi tartomány kö
zösségei ma még nem képesek önerőből eleget 
tenni kulturális kötelezettségeiknek, ezért a mun
kabizottság második tézisében a szövetségi ál
lam pénzügyi támogatását kérte, pl. alapítvány 
formájában.

Kulturális intézményként is más és más volt a 
támogatottság mértéke: a német hagyományok
nak köszönhetően a városi kulturális kiadásokból 
40%-nyit költöttek a színházakra. A saját színház
zal rendelkező városokban ez néha a 70%-ot is 
elérte. A városi könyvtárakra emellett mindössze 
10% maradt, a múzeumokra még kevesebb, átla
gosan 9%. A hagyományos, professzionális elit
kultúra támogatásán kívül arra kellene törekedni, 
hogy a közösségi kulturális kiadásokból legalább 
10% jusson a nyilvános kulturális tevékenységek
re, pl. amatőr zenei csoportokra, alternatív szín
házakra, kommunikációs központokra stb. Arról 
sem szabadna megfeledkezni, hogy ezek a szer
veződések megfelelő infrastruktúrát igényelnek. 
A harmadik tézis végül e nyilvános kultúra -  amit 
alternatív kultúrának vagy szociokultúrának is ne
vezhetnénk -  kommersz kultúrát tompító, jóté
kony hatásával indokolja meg a nagyobb támoga
tás szükségességét.

A kulturális terület egyúttal fontos gazdasági 
szektor is, hiszen pl. a Müncheni Gazdaságkutató 
Információs Intézet adatai alapján (a volt NSZK

területén) 680 000 alkalmazott (az összes foglal
koztatott 2,7%-a dolgozott a (legszélesebb érte
lemben vett) kulturális szektorban, s ez a terület 
40 milliárd DM bruttó jövedelmet termelt (ez az 
egész gazdaság bruttó jövedelmének 2,3%-a). A 
kulturális nagyrendezvények jelentős bevételeket 
hozhatnak egy-egy városnak, mint pl. a Salzburgi 
Ünnepi Játékok 57 millió DM bevétele 1983-ban 
(belépőjegyek nélkül!). A kultúrpolitikának azon
ban azzal is számolnia kell, hogy nem csupán a 
látványos „fesztiválkultúra” méltó a támogatásra, 
hanem a szürke „aprómunka” is.

Ötödik -s  egyben utolsó -  tézisként a kultúra 
szponzorálásával foglalkoztak, ami ma már nem 
„bűvös varázsszó”, hanem napi gyakorlat. 1989- 
ben 250-300 millió DM közötti összeget bocsátot
tak így a kulturális szféra rendelkezésére, később 
még többet. A szponzorálás -  ellentétben a me
cenatúrával -  sohasem önzetlen, hanem mindig 
profitorientált tevékenység, amely kiegészítheti a 
közösségi (önkormányzati) kulturális támogatást, 
ám sohasem helyettesítheti azt. A gazdasági jel
legű és az önkormányzati támogatási formák kö
zött nem könnyű megteremteni az összhangot, 
mégis érdemes megpróbálni, mert ezáltal is hoz
zájárulhatunk ahhoz, hogy a nyilvánosság megte
remtésével kedvező képet alakíthassunk ki az in
tézményről.

Szabó Eszter
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Stratégiai marketing -  könyv
tárosoknak

Az angolszász marketing-szakirodalom kb. 
75%-a a különféle public relations technikák, illet
ve a „promóció” (értékesítés-ösztönzés vagy an
nak egy szűkebb területe, a reklám) megismerte
tése jegyében íródott, elsősorban közművelődési 
könyvtárosok számára. Ezek a művek nem terhe
lik hosszadalmas elméleti fejtegetésekkel az ol
vasót, ám annál több, a gyakorlatban hasznosít
ható információval és számos konkrét megvalósí
tás bemutatásával szolgálnak. Ilyen gyakorlati 
kézikönyv az Elizabeth J. Wood és Victoria L. 
Young által készített kötet, amely a marketing- és 
stratégiai tervezési elméletek olyan nagyjainak 
munkáin alapszik, mint Kotier, Shapiro vagy Le
vitt. A szerzők azt vizsgálják, hogy az egyes mar
ketingtechnikák miképpen illeszthetők a könyvtár 
működési rendszerébe és a tervezésbe, illetve 
milyen kölcsönhatás áll fenn a marketingfolyamat 
Kotier által meghatározott lépcsőfokai (1. értéke

sítési alkalmak elemzése; 2. egy vagy több cél
piac kiválasztása; 3. marketing-mix stratégia kia
lakítása; 4. rendszerfejlesztés a marketingcélok 
elérésére) és a stratégiai tervezési folyamat kö
zött.

A kötet első része alapos áttekintést kíván 
adni a marketing alapelveiről könyvtárhasználati 
példákkal együtt. A második rész bemutatja, hogy 
a marketing többet jelenthet egy alkalomszerű, 
éppen sikeres akciónál. A címben előforduló 
„stratégiai” jelző arra utal, hogyan lehet a marke
tingkoncepciót (ennek kialakításáról az első feje
zetben olvashatunk) a gyakorlatba átültetni, vég
rehajtani. A marketingnek a stratégiai tervezéssel 
való kombinálása lehetővé teszi a könyvtártudo
mány és az informatika új eredményeinek beépü
lését a mindennapok munkájába.

Sok könyvtáros megkérdőjelezi a divatos me
nedzsment technikák érvényességét, nem is alap
talanul, hiszen kivel nem esett még meg, hogy 
olyamivel próbálkozott, ami végül nem hozta meg 
az áhított eredményt?

A stratégiai tervezés tudorai szerint e tévhit
nek kétféle magyarázata lehet: egyrészt az üzleti 
életből átvett fogalmakat „önmagukban” alkal
mazták, azaz nem „fordították le” a nonprofit 
szektor nyelvére, másrészt -  s ez még gyakoribb 
-  irreális reményeket támasztottak, mivel azt hit
ték, a jól megválasztott menedzsment technika 
minden problémájukat megoldja majd. A straté
giai tervezés olyan tervezési módszer, amely biz
tosítja, hogy egy szervezet erőforrásaihoz (pénz
eszközeihez) megtaláljuk a legjobb alkalmakat, 
vagyis optimálisan kihasználjuk a lehetőségein
ket, pl. a pénzeszközök megfelelő elosztásával, 
„telepítésével” . A stratégiai tervezés fogalmát 
nem szabad összekeverni a profit megtervezésé
vel, nevezetesen azzal, hogy az új projektre még 
10%-ot, az inflációra további 15%-ot hozzászámí
tunk. Egy stratégiai terv alapvetően különbözik 
minden más tervezési eljárástól az alábbiakban: 
1. hatásköre mind a szervezethez fűződő külső 
feltételekre, mind a belső szükségletekre és 
adottságokra kiterjed; 2. eredményei a tervezési 
tevékenységen túlmenően is érvényesek; 3. a 
visszacsatolás és ellenőrzés be van építve a 
rendszerbe (ettől rugalmas a rendszer); 4. a dön
téseket szisztematikusan alakították ki, ezért a 
célok és tevékenységek kölcsönösen erősítik 
egymást; 5. minden tervezési és működtetési 
szempontot integráltak (ez lehetővé teszi, hogy a 
személyzet, hely, felszerelés, pénz stb. mind
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mind ugyanazokat a szervezeti célokat szolgálja, 
illetve intézményi prioritásokat kövesse).

A könyv második részében a tervezés módo
zataira és azok összefüggéseire kapunk magya
rázatot: a 6, fejezet összefoglalja, milyen alapvető 
elemek -  mint építőkockák -  alkotják a stratégiai 
tervet (a könyvtár küldetésének a meghatározá
sa, a fő célkiűzések számbavétele, majd a konk
rét feladatok kijelölése), és milyen lépésekből áll 
a stratégiai tervezési folyamat (elemzés, terve
zés, ellenőrzés). A következő fejezetek részlete
sen kifejtik az itt ismertetett fogalmakat, és azokat 
az egyes könyvtártípusok gyakorlatából vett pél
dákkal illusztrálják. Ahhoz, hogy tisztázzuk, mit is 
jelentenek a könyvtár számára a különféle tervek, 
érdemes beleolvasnunk a 6. fejezetbe.

A stratégiai terv megmutatja, hogyan járulhat 
hozzá a marketing a könyvtár céljainak elérésé
hez. A stratégiai marketing terv átfogó, az egész 
piac bizonyos részterületeinek (szegmentumai
nak) meghódítására törekvő terv. Maga a marke
tingterv nem más, mint a stratégia kialakítása egy 
speciális termékre vagy célpiacra. Pl. egy egyete
mi könyvtár stratégiai tervében szerepelhet az új 
információtár és a visszakereshetőség segítése, 
a könyvtár imázsának erősítése az egyetemi kö
zösségben (a könyvtári költségvetési bizottság 
előtt is), illetve az olvasótábor megtartása a regio
nális könyvtárhálózatban. Ezeket a célokat úgy 
érheti el a könyvtár, ha stratégiai marketingtervé
ben meghatározza, hogy kiknek szolgáltat (ho
gyan szegmentálták a piacot), milyen prioritáso
kat (elsődleges-másodlagos feladatokat) állapít 
meg, az adott célcsoport számára milyen marke- 
ting-mix alkalmazását tartja célszerűnek, milyen 
termékeket választ a megcélzott csoport számára 
(pl. az ügyintézők, tanszékek oktatói, hallgatók 
bemutatókon ismerkednek az új könyvtári és in
formációs technikákkal). Itt kell feltüntetni azt is, 
kik felelősek a termékfejlesztésért, és milyen for
mában történjen az ellenőrzés.

A célok, stratégiák és taktikák világában segít 
eligazodni a 8. fejezet. A stratégiai tervezés „ho
gyanját” a stratégia és a taktika alkotják: ez utób
biak specifikusabbak, rövidebb időszakra érvé
nyesek és sokkal inkább a működésre, tevékeny
ségekre orientáltak. Amikor stratégiát dolgoz ki a 
könyvtár különféle céljainak elérésére, ügyelni 
kell arra, hogy a könyvtári munkaszervezet sok 
eleme képviselve legyen a tervben, így pl. kiala
kíthatók szervezeti, személyi, pénzügyi, növeke
dési és marketingstratégiák. A növekedési straté

giáknak szentelték a szerzők a 9. fejezetet, míg a 
marketingstratégiák tárgyalására a könyv első 
részét szánták. Egy közművelődési könyvtár in
tenzív növekedést idézhet elő a marketing mix 
elemeinek alkalmazásával, vagyis terjeszkedhet 
a már meglévő piacon, illetve új piacokat hódíthat 
meg. A könyvtárat nem használók „megcélozása” 
is eredményes lehet, ha olyan helyszínekre irá
nyul, mint pl. az iskolák, gyermekorvosi rendelők, 
bevásárlóközpontok stb., illetve ha a helyi újság
ban és rádióban közük, mi minden történik a 
könyvtárban. Termékfejlesztéssel is elérhető in
tenzív növekedés, ilyennek minősül pl. egy jó be
szélgetés a népszerű rémregény szerzőjével 
vagy a szakkönyvtárban egy új számítógépes le
kérdezési rendszer. Előfordulhat, hogy új haszná
lói csoportnak szeretne szolgáltatni a könyvtár, 
esetleg új piacok felé kacsingat. Pl. az egyetemi 
könyvtárak számára kiaknázatlan lehetőséget je
lent az egyes tanszékeken dolgozó tisztviselők, 
ügyviteli alkalmazottak igényeinek kielégítése.

Az integratív növekedési stratégia egyik vál
tozata az, amikora könyvtár jobban, gyorsabban, 
olcsóbban képes szolgáltatni valamit, mint az el
látói (hátrafelé irányuló integráció), vagy mint az 
elosztói, disztribútorai (előre irányuló integráció). 
Ezekre a vertikális integrációtípusokra jó példa 
egy „házon belüli” számítógépes irodalomkuta
tás, saját outputok nyomtatása vagy egy házilag 
előállított számítógépes oktatási anyag, amely a 
bonyolultabb kézikönyvek kezelésére tanítja meg 
a használót. Ezek a házi fejlesztések azonban 
nagy terheket rónak a személyzetre, kevésbé ha
tékonyak, mint a kereskedelmi forgalomban elér
hető termékek, továbbá hosszú távon kevéske 
hasznot hoznak. A könyv- és informatikai szakma 
világában elterjedtebb a horizontális integrációs 
növekedési forma, amely a könyvtár szempontjá
ból a cégtulajdonos-változáshoz való alkalmazko
dással jár együtt. Az egyetemi számító- vagy au
diovizuális központot nem az egyetemi könyvtár, 
hanem pl. a tanszékek által képviselt vezetőség 
irányítja. Megfelelő együttműködéssel az ilyen 
rendszer növekedést eredményezhet.

A diverzifikációs növekedés lényege a minél 
változatosabb piaci kínálat megteremtése: egyik 
módja az, amikor a marketing eszközeivel új ter
mékeket szolgáltatunk egy eddig még kiaknázat
lan csoport, réteg stb. számára. Pl. a közműve
lődési könyvtárakban gondoskodnak a „kulcsos” 
gyerekekről, akár úgy, hogy helyet biztosítanak 
számukra a könyvtárban, gyermekfelügyeletet
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vállalnak vagy rendezvényeket szerveznek. A vi
deokamera bérelése, közösségi (pl. a könyv
tárban zajló) események megörökítése vagy a 
könyvtárból való kamerakölcsönzés is diverzifiká
ciós növekedési stratégiát eredményezhet. A 
közművelődési könyvtárakra alkalmazott ún. nö
vekedési mátrix minden magyarázatnál szemléié-. 
tesebben mutatja, hogyan kanyaríthat minél na
gyobb szeletet a könyvtár a piaci „tortából”.

Az utolsó fejezet a könyvtárakban eléggé 
szokatlan portfolió-menedzsmenttel foglalkozik. A 
piacelemzésnek ezt a módszerét csak módosítá
sokkal lehet a könyvtárakra alkalmazni. Problé
mát jelent, hogy a könyvtári termékek annyira 
sokfélék (gondoljunk csak a változatos technoló
giai folyamatokra vagy a változatos szolgáltatá
sokra, esetleg ezek keverékére, amilyen pl. a 
könyvtárközi kölcsönzés), hogy nehéz valamilyen 
közös „mérőeszközt”, standardot kidolgozni arra, 
vajon mi tekinthető eredményes működésnek és 
mi nem az. Nem lehet pontosan mérni pl. az on
line katalógusok „láthatatlan” használóit vagy a 
helybenhasználatot, aminek nincs nyoma a pénz
tárkönyvben. Érdemes lenne pontosan meghatá
rozni az egyedi használók számát, és felderíteni a 
potenciális piacot, mert a könyvtár csak ezek is
meretében tudja elemezni saját piaci helyzetét és 
lehetőségeit. A helyes értékeléshez hozzájárul
hatnak a portfolió elemzési módszerek.

Az egyik ilyen elemzési mátrix a Boston Con
sulting Group által kidolgozott ún. BCG-modell, 
amely a piaci vonzerőt vizsgálja. A könyvtárak 
számára inkább a Kotier és Fox által kidolgozott

nonprofit portfolió modellt ajánlják. Ez a modell a 
termékeket központi vagy marginális szerepük, 
minőségük és piaci vonzerejük alapján kilenc lehet
séges csoportba sőrolja attól függően, mennyire 
életképes a termék az adott piacon. A piaci elter
jedtség és az életképesség azután megszabja a 
stratégiát, azaz érdemes-e terjeszkedni a piacon 
vagy inkább a „szinten tartásra” kell-e törekedni. 
Ilyen döntés lehet pl. egy szakkönyvtárban az, 
hogy online lekérdezéseket folytassanak-e vagy 
inkább CD-ROM szolgáltatásokkal próbálkozza
nak, hiszen ez utóbbi költségkímélő megoldás.

A kivonulás vagy a leépítés stratégiáját érde
mes alkalmazni akkor, ha egy könyvtár jelentős 
latin és görög nyelvű könyvgyűjteménnyel rendel
kezik, s túl sok energiát emésztene fel e gyűjte
mény „vonzóvá” tétele, hiszen az igények inkább 
az állomány csökkentését indokolják. Fontos, 
hogy a portfolió sohasem lehet a stratégiai terve
zés egyedüli módszere: elemezni kell még a hu
mán erőforrásokat, a célpiacot, a marketing egyéb 
szempontjait (pl. termék-életciklust, árat stb.) és 
más stratégiai megfontolásokat (pl. az intézmény 
anyagi helyzetének nagyobb stabilitását).

A kézikönyvben bőséges irodalomjegyzék és 
tárgymutató segíti a tájékozódást. A kötet az an
golszász marketing szakirodalom áttekintésével 
zárul: az egyes könyvekről, sőt a cikkgyűjtemé
nyekről írt rövid ismertetések kedvet adhatnak az 
alaposabb elmélyedéshez a témában, illetve jel
zik, mit miért érdemes elolvasnunk.

Szabó Eszter
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