
speciális kiegészítő levelezési csoport, a VRA-L 
is rendelkezésre áll.

(Autoref.)
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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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Külföldi folyóirat-figyelő

Elektronikus könyvtár

94/260
BALDACCI, Maria Bruna: La biblioteca del 2000: 
dal punto di vista déllé biblioteche = Boll.AIB. 
33.VOI. 1993. 4.no. 423-436.p. Bibliogr. 25 tétel.

Rés. angol nyelven

A könyvtár kétezerben, a könyvtárak néző
pontjából

Információtechnológia; Jövő könyvtára

Bár megjelent a globális könyvtár (a vala
mennyi könyvtárat egyesítő egyetlen hálózat) ví
ziója, a legújabb technológia sem teszi egysze
rűen helyettesíthetővé a könyvtárnak a tudás 
átadásában játszott szerepét. A könyvtárosok
nak azokat a technológiákat és alkalmazásokat 
kell kutatniuk, amelyek lehetővé teszik a könyv
tár jellemzőinek és társadalmi szerepének meg
tartását. A könyvtár és a fejlett technológiák kö
zötti viszony fő kérdései a következők.

1. A bibliográfiai ellenőrzés jelenlegi formája 
az ISBN nélküli könyvek esetében félreértésekre 
ad lehetőséget, és sokszoros feldolgozáshoz ve
zet. A megoldás olyan hivatalos bibliográfiai leí
rás megjelenítése (CIP) lenne, amely optikai ka
rakterfelismeréssel MARC rekord-formátumként 
lenne szkennerrel beolvasható a könyvtár adat
bázisába, hogy csak a saját adatokat kelljen 
hozzáírni. (Hasonlóképpen a folyóiratcikkek mel
lett megjelenhetne a szabványos hivatkozási for
mátum is.) Mindez egyaránt szolgálná a könyv
táros és a használó érdekeit, főként az elektroni
kus dokumentumellátás tekintetében.

2. A korszerű könyvtárautomatizálási rend
szerek adatbáziskezelő alapúak. A CD-ROM ál
tal hordozott adatbázisok bekívánkoznak az 
integrált rendszerekbe, növekszik a kép- és mul
timédia fájlok száma. Mindezen kihívásoknak ma 
a kliens-szerver architektúrájú rendszerek lát
szanak megfelelni. Bár időigényes, a hagyomá
nyos könyvtári információs rendszereknek át kell 
térniük a más filozófiával tervezett rendszerekre, 
s a nyomtatott dokumentumok egy részét 
elektronikusan továbbíthatóvá kell formálni.

3. A CD-ROM formájú nagy referensz-művek 
megjelenése mellett növekszik a nyomtatott fo
lyóiratok elektronikus leképezéseinek száma, s 
így az érkeztetés automatizálása mellett az auto
matikus kép-tárolást és az elektronikus folyó
iratpolcot is ki kell fejleszteni.

4. Az OPAC-ok harmadik generációjának fő 
problémája a természetes nyelven megfogalma
zott keresés lehetővé tétele, s a fejlődésnek ez 
az iránya szemben áll azzal a másikkal, ami a 
rendszerek közötti kapcsolatokat, a nagy hálóza
tokon elérhető különféle OPAC-ok egységes ke
zelhetőségét célozza.

5. A távböngészést hogyan teszi lehetővé az 
új technológia, fogja-e objektum-orientált grafi
kus interfész a polcon sorjázó könyveket imitálni 
-  ezekbe bele kell tudni nézni (legalább a címla
pok és a tartalomjegyzékek beviendők).

6. Ha a virtuális könyvtár valósággá válik, az 
elérhető információforrások kiválasztása okoz 
majd a mai katalógushasználathoz hasonló gon
dokat, amin esetleg egy új fajta könyvtári szolgá
lat megjelenése segít majd.

Annyi bizonyos, hogy a könyvtárak hálózata 
mindaddig nem válik virtuális könyvtárrá, amíg a 
használó rendelkezésére nem áll egy virtuális 
katalógus, mely a hozzáférést lehetővé teszi.

(Mohor Jenő)
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KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

Kiadói tevékenység

94/261
MACHET, M.T.: Publishing and book selling in 
South Africa with specific reference to the black 
market = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 61.vol. 1993.
4.no. 166-176.p. Bibliogr.
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