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Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

94/254
HEIDTMANN, Horst - KREMSLER-HEGE, 
Elisabeth: „Lass lesen!” Literaturtonträger in 
Öffentlichen Bibliotheken. Mediale Aspekte, 
Untersuchungen zu Angebot und Nutzung = 
Buch Bibi. 46.VOI. 1994. 2.no. 140-149.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven

Hangos könyvek a közművelődési könyv
tárban. Az információhordozó sajátosságai, a 
kínálat és a használat vizsgálata

Hangos könyv

A német közkönyvtárak 95 százaléka rendel
kezik irodalmi hangkazettákkal, bár ezek vá
lasztéka, minősége és frissesége igen változó. A 
rendszeresen felfrissített és széles körű állomá
nyokkal rendelkező könyvtárakban az irodalmi 
hangkazettákat átlagban erősebben használják, 
mint a könyveket -  különösen az átlagosnál ma
gasabb műveltségű nők. Látási fogyatékosság 
miatt csak ritkán használják e dokumentumtí
pust, általában a könnyebb befogadás miatt ré
szesítik előnyben őket. A szerző arra a követ
keztetésre jut, hogy a hang alapú irodalmi doku
mentum semmi esetre sem tekinthető a lusta 
olvasóknak szánt másodlagos médiumnak, és 
arra buzdítja a könyvtárosokat, hogy építsék be 
a könyvtár állományába ezt a dokumentumtí
pust.

(Autoref.)

94/255
STEIN, Jonathan: LISA’s move from SilverPlatter 
to Bowker - looking at the interface = EI.Libr. 
12.VOI. 1994. 1.no. 5 -9 .p. Bibliogr.

A SilverPlatter és a Bowker-Saur gyártotta 
LISA CD-ROM használói felületeinek össze
hasonlítása

CD-ROM; Ember-gép kapcsolat; Hatékonyság; 
Könyvtártudományi adatbázis

A LISA 1987-től hozzáférhető CD-ROM adat
bázis formájában, a SilverPlatter cég gyártmá
nyaként, az 1969-1991-es időszakra vonatkozó
an kb. 100 ezer tételt tartalmaz. A terméket újab
ban a Bowker-Saur Ltd. állítja elő LISA Plus 
néven. A LISA Plus a Current Research in Libra
ry and Information Science adatbázis anyagát is 
tartalmazza.

A két terméket összehasonlítva megállapítha
tó, hogy mindkét interfésznek vannak előnyei. A 
rekordok visszakeresése terén a LISA Plus jobb 
(többféle csonkolási lehetőség, közelségi kere
sés). A LISA viszont nyújt egy ún. laterális kere
sési lehetőséget, amellyel a találatokból kereső
kifejezések kiválaszthatók és azokkal további ke
resések végezhetők. A LISA keresőablakában 
hosszabb keresőkérdések is elférnek, bár hátrány, 
hogy a mezőnevek rövidítései nem szerepelnek. 
Kényelmesebben lehet a korábbi kereséseket 
kombinálni, ill. rugalmasabban lehet a kereső- 
kérdést törölni, A LISA Plus böngészési funkciója 
fejlettebb, mert a használó megadhatja, hogy 
melyik indexben kíván böngészni. A kiválasztott 
kifejezések átemelhetők a keresőablakba. A 
LISA Plus kedvezőbb á kezdő keresők számára 
a legördülő menük miatt és azáltal, hogy az egy
mást követő ablakokat egymásra helyezi. A ta
pasztalt használók a USA egylépcsős rekord
megjelenítési funkcióját részesítik előnyben, 
szemben a LISA Plus kétlépcsős megoldásával, 
ahol a rövid leírás alapján előbb válogatni kell a 
találatokból. A parancsok megnevezése a LISA 
Plus-nál jobban sikerült. A LISA nagyon jó hel- 
pekkel rendelkezik, átfogó menü segíti a navigá
lást.

Mindent egybevetve a recenzens a Silver- 
Platter-féle LISA-ra szavazna. Választási lehető-
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Külföldi folyóirat-figyelő

ség azonban sajnos nincs, mivel ennek a jö mi
nőségű terméknek a forgalmazása lezárult.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 180, 196, 210-212, 221, 237, 250

Reprográfia, mikrográfia

Lásd 212

Kommunikációs technikák

94/256
MILLER, Jerry P.: Should you get wired? = 
Libr.J. 119.VOI. 1994. 2.no. 47-49.p.

Hatékonyan használják-e a könyvtárosok az 
elektronikus levelezést és az Internet-szolgál
tatásokat?

Elektronikus posta; Hatékonyság; Számítógép
hálózat

Hat népszerű elektronikus vitafórumon köz
vélemény-kutatást tartottak az amerikai könyv
tárosok körében az elektronikus posta és az In
ternet fogadtatásáról. 300-an válaszoltak, 71 %- 
uk volt felsőoktatási, 16%-uk szak- és 12%-uk 
közkönyvtáros.

A válaszolók 66%-a fordít az elektronikus 
postára és az Internetre napi 1/2-1 órát, csak 8% 
több, mint egy órát. Gyakorlatilag mindenki úgy 
nyilatkozott, hogy ez a lehetőség segíti a munká
jában. Az előnyök (gyorsabb kommunikáció, ki
bővült kapcsolatok, korlátlan források) kárpótol
nak az időráfordításért és az esetleges nagyobb 
stresszért.

Az elektronikus postának a használók képzé
sében, a könyvtárközi kölcsönzésben, az állomány- 
gyarapításban és a dokumentumszolgáltatásban 
van jelentősége. Pótolja a telefont, csökkenti a 
papírmunkát. A bizottságok pl. elektronikus pos
ta révén értekezhetnek. Ma már a munkafelvétel 
szempontjából az e-mail ismeretét olyan fontos
nak tartják, mint a telefon kezelését.

Az Internet a könyvtárközi kölcsönzés, a do
kumentumszolgáltatás és a referensz-kérdések 
megválaszolása terén segít a könyvtári munká
ban. A legjelentősebb Internet-használók a felső- 
oktatási könyvtárak. Lelőhely-megállapításra, hi
vatalos dokumentumok letöltésére, adatbázisok
ban való keresésre használják az Internet 
lehetőségeit. Az elektronikus vitafórumok az 
USA-ban szinte egy folyamatos egyesületi kon
ferenciaként működnek, különösen az elszigetel
ten dolgozó könyvtárosok értékelik nagyra őket.

Ez a felmérés azt mutatja, hogy az előnyök 
(gyorsabb kommunikáció, az erőforrások széle
sebb köre stb.) miatt érdemes vállalni a költsé
geket (hardver, szoftver, fenntartás), és a beta
nulásra időt fordítani.

(Hegyközi Ilona)

94/257
M OLINARO, Mary: A R LIS -L : Netw orked 
communication for art information professionals 
= Art Libr.J. 18.vol. 1993. 3.no. 25-27.p.

ARLIS-L: Hálózati kommunikáció művészeti 
könyvtárosok részére

Elektronikus posta; Számítógép-hálózat; Tájé
koztatás -képzőművészeti

Az elektronikus posta gyors és kényelmes 
lehetőséget kínál az ötletek cseréjére, bizonyos 
problémák vagy referensz kérdések előterjeszté
sére, ill. megválaszolására. A BITNET nevű há
lózat célja a felsőoktatási intézmények közötti 
kommunikáció megvalósítása. A hálózat 1981- 
ben kezdte meg működését az Egyesült Álla
mokban, s mára már 49 országot kapcsol össze. 
A BITNET-en belül működő elektronikus-posta 
elosztó rendszer, a LISTSERV lehetővé tette te
matikus levelező csoportok beindítását, amelyek 
egyike a művészeti könyvtárosok számára létre
hozott ARLIS-L. Az ARLIS-L 1990-ben indult, s 
jelenleg 14 országban 650 előfizetője van. A 
rendszernek bárki tagja lehet, aki rendelkezik 
modemmel, telefonvonallal, személyi számító
géppel és e-mail címmel. A jelenlegi előfizetők 
mind lelkesek, s elégedettek az ARLIS-L szolgál
tatásaival. A képi gyűjtemények témájában egy
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speciális kiegészítő levelezési csoport, a VRA-L 
is rendelkezésre áll.

(Autoref.)

Lásd még 225

k ö n y v t á r g é p e s ít é s ,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

Lásd 238, 248

Számítógépes könyvtári rendszerek

94/258
DODDS, Douglas: Documentation systems in 
Britain’s National Art Library = Art Libr.J. 18.vol. 
1993. 4.no. 15-23.p.

Számítógépes dokumentációs rendszerek a 
brit Nemzeti Művészeti Könyvtárban

Gépi könyvtári hálózat; Integrált gépi rendszer; 
Nemzeti könyvtár; Szakkönyvtár -képzőművé
szeti

A Victoria & Albert Museum-ban lévő brit 
Nemzeti Művészeti könyvtár 1986-ban csatlako
zott az OCLC-hez. 1987 és 1990 között az 
OCLC adatbázisából töltötték le a MARC formá
tumú katalógusrekordokat, ami késleltette egy 
önálló számítógépes rendszer bevezetését. A 
könyvtár ma a Dynix nevű miniszámítógépes in
tegrált rendszert használja katalogizálásra, állo
mánygyarapításra, kölcsönzésre, folyóirat-keze
lésre és használói katalógus céljaira. Folyik a

retrospektív konverzió, amit 2000-re kívánnak 
befejezni. Az online katalógus jelenleg egy helyi 
hálózatban működik a múzeumon belül, de külső 
használók számára is elérhetővé kívánják tenni 
a JANET útján. Számos bibliográfiai és kép
adatbázis is működik, CD-ROM és videolemez 
formátumban. A jövőre vonatkozóan azt tervezik, 
hogy közös információkeresési rendszerbe in
tegrálják a múzeum képanyagát és a könyvtár 
dokumentációs adatbázisait.

(Autoref.)

Számítógép-szoftver

94/259
SIEVERTS, Eric G. - HOFSTEDE, Marten: 
Software for information storage and retrieval 
tested, evaluated and compared: Part 7 - What 
to choose, or the purpose of it all = EI.Libr. 
12.VOI. 1994. 1.no. 21-27.p. Bibliogr.

Információtárolásra és -keresésre szolgáló 
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha
sonlítása. 7.rész. Mit válasszunk, avagy az 
eddigi információk hasznosítása

Információkeresési rendszer értékelése; Kisszá- 
mítógép; Szoftver

A sorozat előző cikkeiben közzétett 37 infor
mációkeresési programcsomagra vonatkozó 
3700 adat túl soknak tűnhet azok számára, akik 
jól megalapozott döntést kívánnak hozni a szá
mukra legmegfelelőbb program kiválasztására. E 
feladatot a szerzők ebben a befejező cikkben 
néhány általános kérdéssel, illetve válasszal kí
vánják megkönnyíteni. E kérdések a következő
képpen foglalhatók össze: Miféle információk? 
Mennyi van belőlük? Kik számára? Milyen cél
ból? Mennyiért? A használói igények, a tipikus 
alkalmazások és a követelménylisták tárgyalása 
során a cikk a fenti alapvető kérdésekre koncentrál 
a korábbi hat cikkben bemutatott szoftverfajták- 
kal kapcsolatban. Az értékelt szoftverek köre az 
egyszerű bibliográfiai programoktól egészen a 
teljes-szöveg visszakereső szoftverekig terjed.

(Autoref.)
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