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mezen tárolják -  1 órán belül. Arra a következte
tésre jut, hogy amennyiben e szolgáltatások si
keresek lesznek és szélesebb körben fogják 
használni őket az egyetemeken, ez jelentős ha
tással lesz a könyvtárakra és az olvasókkal való 
kapcsolatukra.

(Autoref.)

94/229
WILKS, Yorick: Developments in MT research in 
the US = Aslib Proc. 46.voi. 1994. 4 .no. 
111-116.p. Bibliogr. 11 tétel.

A gépi fordítással kapcsolatos fejlemények 
az Egyesült Államokban

Gépi fordítás

A cikk azt állítja, hogy a gépi fordításnak az 
IBM által kifejlesztett statisztikai módszere job
ban bevált, mint ahogyan azt a szkeptikusok 
kezdetben gondolták. Mindazonáltal a módszer 
nem annyira új, sem annyira világos és egysze
rű, mint ahogyan azt a támogatói állítják. A 
tisztán statisztikai alapokon nyugvó rendszernek 
nem sikerült elérnie a SYSTRAN teljesítményi 
színvonalát. Újabban a rendszer hibrid megoldá
sok felé hajlik: sok olyan nyelvészeti információt 
is beépítenek, amelyekről kezdetben azt állította 
az IBM, hogy nem lesz rájuk szükség. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy a rendszer saját ki
fejlesztői sem hisznek már abban, hogy a „tiszta” 
statisztika elegendő használható gépi fordítások 
elkészítéséhez. A statisztikai módszer valódi kor
látain kívül a módszertan és az adatgyűjtés ko
moly gazdasági korlátokat is jelent. Mind
azonáltal a szerző arra a következtetésre jut, 
hogy az IBM a statisztikai módszer minden eddi
ginél tovább vitt kifejlesztésével nagy szolgálatot 
tett a gépi fordítás szakmájának.

(Autoref. alapján)

Lásd még 175

TÁJÉKOZTATÁSI REND
SZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek

94/230
SWAIN, Leigh - CLEVELAND, Gary: Overview 
of the Internet: origins, future, and issues = IFLA 
J. 20.VOI. 1994. 1.no. 16-21 .p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Az Internet áttekintése: eredete, jövője, jel
lemzői

Számítógép-hálózat

Az Internet nagy intézmények hálózatépítési 
kezdeményezéseiből fejlődött ki. Ma többezer 
hálózat hálózata, amelyek a TCP/IP protokollt 
használják. Más, nem ezen alapuló hálózatok 
felé kaput nyit. Az Internethez kapcsolódó háló
zatoknak hármas struktúrájuk van: helyi, regio
nális és országos gerinchálózatból épülnek fel.

A hálózatok három standard szolgáltatása az 
elektronikus posta, a távoli bejelentkezés és a 
fájlátvitel.

Az Interneten való tájékozódás segéd
eszközei a következők:

1. Archie (az anonim fájlátvételi lehetőségek 
és egyéb információforrások online kalauza),

2. WAIS (dokumentumszolgáltató rendszer, 
amely természetes nyelvű keresést tesz lehető
vé távoii adatbázisokban),

3. gopher (menüvezérelt hozzáférés a háló
zati erőforrásokhoz, a fájlátvéteii lehetőségekhez 
és az Archie rendszerekhez is),

4. World Wide Web (a gopherhez hasonló, de 
hipertextet alkalmazó interfész).

A jövő célja az országos hálózatok átviteli se
bességének és kapacitásának növelése, a
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háztartások, munkahelyek bekapcsolása, min
denfajta információ biztosítása (szöveg, zene, 
mozgókép).

A fejlesztésekbe a magánszektor is be
kapcsolódott (kábeltévék, tévétársaságok, szoft
vercégek, kiadók). Még nem dőlt el, ki fogja az 
országos hálózatokat irányítani. Az a tendencia, 
hogy az oktatási célú, nonprofit hálózatok helyét 
egyre inkább a magánszektor által épített és irá
nyított, kereskedelmi hálózatok veszik át.

A hálózatok a következő területeken vetnek 
fel problémákat: monopóliumok kialakulása, 
egyetemes hozzáférés, információtechnológiai 
és kommunikációs szabványok, hivatalos infor
mációk elérhetősége, elektronikus dokumentu
mok archiválása, szerzői jog, használóbarát al
kalmazások, oktatás. Ezek kutatásába és megol
dásába egyre jobban bekapcsolódik az IFLA, 
különösen a Universal Dataflow and Telecom
munications program révén.

(Hegyközi Ilona)

94/231
OSSWALD, Achim - KOCH, Traugott: Internet 
und Bibliotheken. Ein Einführender Überblick = 
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 41.vol. 1994. 1.no. 
1-31.p. Bibliogr.

Az Internet és a könyvtárak. Bevezető áttekin
tés

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózat; 
Szolgáltatások

Terjedelmes, alapos szemletanulmány az In
ternetről, 83 tételes bibliográfiával.

1. Az Internet története
2. A rendelkezésre álló nyilvános hozzáférési 

és szolgáltatási segédletek (alapszolgáltatások; 
gopher, WAIS, WWW; integrált eszközök, mint 
Mosaic, Cello)

3. A kínálat hatása a könyvtári munkára (a 
könyvtárak mint felhasználók és mint szolgálta
tók)

4. Az Internet következményei a könyvtárak 
információközvetítő és -szolgáltató szerepére 
nézve

A cikk végén említés történik arról, hogy a 
Németországban meglévő hálózati kapacitás 
nem megfelelő az Internet lehetőségeinek ki

használására. A könyvtáraknak aktívan kellene 
használniuk a Internetet, hogy használóik érde
keinek érvényt szerezzenek.

94/232
VALAUSKAS, Edward J.: Using the Internet in 
libraries = IFLA J. 20.vol. 1994. 1.no. 22-28.p. 
Bibliogr. 13 tétel.

Rés. francia, német és spanyol nyelven.

Az Internet használata a könyvtárakban

Számítógép-hálózat; Szolgáltatások használata

Az Internetet 11 252 számítógép-hálózat, 1,6 
millió számítógép, 33 országban 25 millió hasz
náló alkotja. Némi gyakorlattal ugyanolyan se
gédeszközzé válik, mint egy kézikönyv.

Használatát különböző segédletek teszik ké
nyelmesebbé.

A gopher egy szervereken futó program, 
amely menürendszert kínál a más számítógé
pekkel való kapcsolat felépítéséhez és lebontá
sához, a böngészés eszköze. A Veronica lénye
gében egy kulcsszavas index a gopherek infor
mációtartalmához. A gophereken elektronikus 
szövegek is találhatók, amelyekben kulcsszavas 
keresést lehet végezni.

A WAIS indexelt szövegek természetes nyel
ven való keresésére szolgál. A gophertől abban 
különbözik, hogy közvetlenül a dokumentumok
kal köt össze, ill. hogy a szerverek directory-ja 
előzetesen tájékoztat a rendelkezésre álló forrá
sokról. 340 WAIS szerver nyújt hozzáférést kb. 
200 adatbázishoz. A találati listát a relevancia 
feltüntetésével adja meg. A keresést a szervere
ken egymás után lehet elvégezni. A WAIS ke
véssé hatékony specifikus kérdések esetén.

A World Wide Web hipertext szerverekből, 
kliens programokból és információs kapukból 
épül fel. A folyamatosan aktualizált fájlokban 
való keresés jó eszköze. Az egyik legösszetet
tebb segédlet, megaadatbázisok kezelésére is 
képes.

A Mosaic a gopher, a WAIS és a World Wide 
Web kombinációja, hipertext kapcsolatokra és 
multimédia fájlok elérésére is képes.

Az Interneten más források is rendelkezésre 
állnak. Például az online katalógusok a gopherek
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útján tárcsázás nélkül elérhetők. Hasznosításuk 
területei: hasonlítás, olvasói kérések kielégítése, 
bibliográfiák összeállítása, állományok összeve
tése, új címekről való tudomásszerzés, újabban 
másolatok megrendelése.

Emellett a könyvtárosok számára vitafórumok 
(kb. 100) is rendelkezésre állnak. Az amerikai 
szakkönyvtárosok egy felmérés szerint átlago
san három ilyen fórumnak tagjai. Itt van lehető
ségük segítséget kérni és kapni szakmai kérdé
sekben, a világ minden tájáról.

Az elektronikus folyóiratok között vannak 
rendszeresen megjelenő, lektorált, specializált 
folyóiratok is. A régi számok fájlátvétellel hívha
tók le az archívumokból. Ebben segítenek az 
Archie és a Fetch programok.

(Hegyközi Ilona)

94/233
OBENAUS, Gerhard: The Internet - an electronic 
treasure trove = Aslib Proc. 46.vol. 1994. 4.no. 
95-1 OO.p.

Egy elektronikus kincsesbánya: az Internet

Számítógép-hálózat; Szolgáltatások átvétele

A különféle hardverrel és szoftverrel működő 
számítógépek hálózatából álló Internet több mil
lió embert kapcsol össze, hatalmas mennyiségű 
információt kínálva. Az Internet-forrásokat a for
dítók is haszonnal használhatják a fordítási fo
lyamat során. Az Internet olyan gyorsan növek
szik, hogy az éppen szükséges információkat 
olyan nehéz megtalálni, mint egy tűt a szénaka
zalban. A cikk az Internet hasznát elsősorban a 
fordítók szempontjából vizsgálja, rámutatva 
azokra az eszközökre és útmutatókra, amelyek
kel hatékonyan kiaknázhatok az Internet „kin
csei".

(Autoref.)

94/234
LE GUIGNER, Jean Paul: RENATER: réseau 
national de la technologie, de l’enseignement et 
de la recherche = Bull.Bibi.Fr. 39.tom. 1994.
1.no. 39-44.p.

Rés. angol és német nyelven.

A francia országos műszaki, oktatási és kuta
tási számítógép-hálózat, a RENATER bemu
tatása

Nemzeti tájékoztatási rendszer; Számítógép-há
lózat

A „Renater” név a franciaországi országos 
műszaki, oktatási és kutatási számítógép-háló
zatra utal, amelyet a helyi egyetemi hálózatok 
összekapcsolásával hoztak létre. A Renater célja 
a regionális hálózatok és adatbázis-szolgáltatá
sok egyetlen országos rendszerbe való integrá
lása, az automatizált szolgáltatások (pl. elektro
nikus posta) koordinációja, kísérleti programok 
megvalósítása, és csatlakozás külföldi hálóza
tokhoz, pl. az Internethez.

(Autoref.)

•94/235
DUDZINSKA, Elzbieta - WOJCIECHOWSKA, 
Anna: Wspólpraca bibliotek sied I. Centralnej 
Biblioteki Technicznej w nowych warunkach 
spoleczno-ekonomicznych = Prz.Bibl. 61.rocz. 
1993. 3/4.no. 273-280.p.

Rés. angol nyelven.

Az első központi műszaki könyvtári hálózat 
könyvtárainak együttműködése az új társa
dalmi-gazdasági körülmények közepette

Könyvtári hálózat; Szakkönyvtár -műszaki

A lengyel átalakulás jelenlegi helyzetében a 
könyvtárügy jogi szabályozása ex /ex állapotot 
mutat: a régi jogszabályok (érdemben) már nem 
érvényesülnek, az újak viszont még nem szület
tek meg. Ezért a könyvtárak maguk különféle 
együttműködési kísérleteket tesznek a súlyos 
válságjelenségek leküzdése, de legalábbis eny
hítése érdekében. Ilyen kezdeményezés a varsói 
műegyetem központi könyvtáráé is, amely a cikk 
címében megadott szokatlan nevet viseli. A ko
operációba eddig 37 könyvtár kapcsolódott be, 
nevezetesen az összes műegyetemi és műszaki 
főiskolai könyvtár, valamint a Lengyel Tudo
mányos Akadémia, öt minisztérium és az ottani
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„OMFB” számos azonos profilú könyvtára. A há
lózat képviselői 1993. június 2-4. között tartották 
első konferenciájukat. Ezen az együttműködés 
legfontosabb tennivalóit tárgyalták meg.

Elsősorban a felsőoktatási könyvtári modelle
ket (egyetlen modell e téren el sem képzelhető) 
kellene korszerűvé tenni, ami azt is jelenti: az ál
talánosan érvényesülő felsőoktatási irányzatok
nak megfelelően rugalmassá tenni. A rugalmas
ság alatt pedig a „használócentrikusság” és a 
gazdaságos működtetés követelménye rejlik.

A kölcsönös -  hiteles és teljes -  tájékoztatás 
megszervezése ugyancsak sürgető, mivel a 
könyvtárak piaci tájékozódásának elégtelensége 
és gyűjtési anarchiájának rákfenéje nem utolsó
sorban ennek hiányára vezethető vissza.

Napjainkban az együttműködés legszigorúbb 
terepe a számítógépesítés. Egy amerikai könyv
táros szerint a lengyel könyvtárügyben mindad
dig nem képzelhető el érdemi előrelépés, amíg a 
könyvtárak továbbra is csak egyéni és elszigetelt 
megoldásokban gondolkodnak.

A valóságos együttműködés egyik „sine qua 
non” előfeltétele az, hogy a könyvtárosok fejé
ben kialakulnak-e az ehhez szükséges szakmai 
ismeretek és készségek. Mindez intenzív át- és 
továbbképzési szükségletet feltételez. E követel
mény teljesítésében „protagonista” szerepet kell 
játszania a szaksajtónak.

(Futala Tibor)

Lásd még 174, 178, 256

Könyvtártudományi és informatikai tájékoz
tatás

Lásd 255

Közgazdasági tájékoztatás

94/236
FAVRET, Leo: Bromley’s Business Information 
Service: a public library fee based service = 
Pub.Libr.J. 9.VOI. 1994. 1.no. 15-17.p. Bibliogr. 
11 tétel.

Térítéses üzleti tájékoztatás egy brit köz
könyvtárban

Költségelemzés; Közművelődési könyvtár; Tájé
koztatás -közgazdasági; Térítéses szolgáltatás

Az angliai Broomley város könyvtára, hason
lóan más közművelődési könyvtárakhoz, üzleti 
információs szolgáltatást is nyújt a használóinak. 
Felmerült az az igény, hogy ez a szolgáltatás 
jobban igazodjon a helyi üzletemberek, haszná
lók igényeihez, valamint legalább önfenntartó le
gyen. Miután a szolgáltatás célcsoportja adott (a 
helyi vállalkozók és lakosok), az üzleti informá
ciós szolgáltatás bevezétésének potenciális terü
leteit az alábbiakban látták:

-  az üzletemberek, vállalkozók növekvő igé
nyei az üzleti információk iránt, és ennek kielégí
tése;

-  a helyi Kereskedelmi Kamara hiányos infor
mációs forrásai miatti információs hiány kiegé
szítése;

-  helyi üzleti adattár kiadása.
A fentiek alapján beindították a helyi informá

ciós szolgálat kísérleti programját 1989-ben.
Helyi üzletembereket kerestek meg a prog

ram pénzügyi és reklámozási támogatására, va
lamint szoros kapcsolatot alakítottak ki a helyi 
Kereskedelmi Kamarával.

A szolgálatás fő célja a helyi üzleti informá
ciók beszerzése, feldolgozása és reális áron 
való szolgáltatása volt. A könyvtár tájékoztató 
részlegében kapott helyet, de mind stílusában, 
mind emblémájával elkülönítve attól.

A használók kérdései három nagy kategóriá
ba sorolhatók: fogyasztói címlisták akár beindu
ló, akár üzemelő vállalkozások számára; pénzü
gyi információk cégekről; termékinformációk.

A szolgáltatás legnagyobb vállalkozását a 
Bromley Business Directory című helyi adattár 
összeállítása és kiadása jelentette, amelyet 
1990-ben kiadói díjjal jutalmaztak.

Közművelődési könyvtárban egy szolgáltatás 
bevételre való építése még Angliában is ritka 
esetnek számít: egy korábbi vizsgálat szerint 
103 könyvtár közül csak 6 esetben találtak téríté
si díjból származó bevételt.

A cikk második részében az árképzés módjá
ra, valamint a kiadások és a bevételek elemzé
sére tér ki a szerző.

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



Külföldi folyóirat-figyelő

A térítéses szolgáltatások Angliában is orszá
gos vitát váltottak ki, a cikk az egyes szerveze
tek állásfoglalásait is röviden összefoglalja.

A Broomley-i példa arra szolgál tanulságul, 
hogy lehetséges egy bevételen alapuló szolgál
tatás bevezetése és fenntartása, amelyből mind 
a könyvtár, mind a használók egyaránt nyernek.

(Bátonyi Béláné)

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

94/237
LAMBERT, Jill: Managing CD-ROM services in 
academic libraries = J.Libr.Inf.Sci. 26.vol. 1994. 
1.no. 23-28.p. Bibliogr.

CD-ROM-szolgáltatások az egyetemi könyv
tárakban. Szemle

CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; 
Szolgáltatások

A CD-ROM-ok használatával kapcsolatos 
kezdeti kételyek alaptalannak bizonyultak. A sta
tisztikák azt mutatják, hogy 1988 és 1991 között 
piacuk 235%-kal nőtt, 1993-ban már közel 3600 
címet forgalmaztak. Népszerűségük az egyszerű 
és gyors használatnak, valamint a telekommu
nikációs hálózatoktól való függetlenségnek 
köszönhető. A könyvtárakba való betörésük 
azonban számos megoldandó kérdést hozott 
magával.

A CD-ROM szolgáltatások bevezetési és 
fenntartási költségei meglehetősen magasak és 
korábban nem jelentkeztek a költségvetésben. A 
felhasználók a nyomtatott katalógusok és refe-

rensz művek ingyenes használatához hasonlóan 
elvárják, hogy a CD-ROM szolgáltatások is in
gyenesek legyenek. Ha mégis díjhoz kötik a 
használatot, annak adminisztrálása személyzetet 
igényel. Megtakarítást lehet elérni a nyomtatott 
változat lemondásával és az online keresés 
csökkentésével, de csak akkor, ha biztosítható a 
CD-ROM előfizetések folytonossága.

Meg kell oldani a CD-ROM munkaállomások 
elhelyezését, a használói jogosultság és idő sza
bályozását, valamint a biztonsági kérdéseket. Az 
elhelyezés akkor kedvező, ha olyan nyílt térben 
történik, ahol a könyvtári személyzet jelen van, 
és segítséget tud nyújtani.

Ha kevés a munkaállomás és sok az érdeklő
dő, meg lehet szabni a keresési időt -  ez lehető
leg ne legyen kevesebb egy óránál.

A szétszórt egyetemi épületek, az egyidejű 
használat és a lemezek biztonsága hálózati 
használattal oldható meg. Ennek költségei ter
mészetesen magasabbak.

Gondot jelenthet a nem egyetemi felhaszná
lók növekvő érdeklődése, amire fel lehet készül
ni az előjegyzési rendszer bevezetésével, és a 
használói jogosultság ellenőrzésével.

Fel kell készíteni a referensz-szolgálatban 
dolgozókat a használatra mind technikai, mind 
tartalmi téren. Ismerniük kell a különböző képer
nyőformátumokat és keresési eljárásokat, hogy 
közvetlenül tudják segíteni a felhasználókat, és 
el tudják készíteni a megfelelő dokumentációkat.

A CD-ROM szolgáltatások bevezetése és 
népszerűsége hatással van a többi munkaterü
letre. Komoly terhet ró a referensz-könyvtáro- 
sokra; nem szünteti meg, de csökkenti az online 
adatbázisok használatát; növeli a könyvtárközi 
kölcsönzések számát és a könyvtárak saját fo
lyóirat-állományának használatát.

(Berke Barnabásné)

94/238
KRAUSS-LEICHERT, Ute: Netzplantechnik als 
be triebsw irtscha ftliche  P lanungsh ilfe  bei 
organisatorischen Umstrukturierungen. Umstellen 
einer Bibliothek auf EDV = Bibliothek. 17.vol. 
1993. 3.no. 392-398.p. Bibliogr.

Res. Angol és francia nyelven
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