
Külföldi folyóirat-figyelő

Játékos képzés óvodások részére a könyv és 
a könyvtár megismertetésére

Közművelődési könyvtár; Olvasásra nevelés; 
Óvodás

Mit kell egy gyereknek tudnia a könyvekről és 
a könyvtárról? Mikor és hogyan lehet őket erre 
megtanítani? Västerasban egy új, a gyerekek 
nézőpontját figyelembe vevő megközelítéssel 
próbálkoztak a kérdés megválaszolására. Az 
ENSZ-nek az 1989-es a gyerekek jogairól szóló 
konvenciójában, melyet a svédek is aláírtak, a 
törvény 3. szakasza hangsúlyozza a gyerekek 
könyvekhez és játékhoz való jogát. Ennek 
értelmében született meg a västerasi városi 
könyvtárban a Book Game nevű játék. A könyv
játéknak kettős célja van: a gyerekek értsék meg 
a játék célját anélkül, hogy felismernék, hogy 
közben oktatják őket és reagáljanak pozitívan a 
könyvről alkotott ismeretekre.

A játéknak nagyon fontos szerepe van az is
kolás kor előtti korszak tanulási, tapasztalatszer
zési folyamatában, s így a gyerekek fejlődésé
ben. A módszertani alapot a göteborgi egyetem 
két tanárának kutatásai szolgáltatták, akik sze
rint a tanulás lényeges eleme annak megértése, 
hogy mire való a tanulás: könnyebb a gyereknek 
úgy tanulni, ha képes mozgósítani absztrakciós 
képességeit.

A Book Game nevű játék a tanárok, szülők, 
könyvtárosok közötti együttműködésre épül. 
Keretében a könyvtár összejöveteleket szervez 
az érdeklődő gyerekeknek, akik levelet írnak a 
szülőknek, ajándékkönyveket vásárolnak és ki
találják a könyvcica-díjat -  mely egy macskás 
kitűző a játékban sikeresen szereplő gyerekek 
számára. A gyerekek a tanulás felelősségének 
tudatában, de a megértő segítségben is bízva, 
lehetőséget kapnak képességeik kibontakozta
tására a játékokban. Az óvodák, szabadidő köz
pontok, iskolák szerepe az, hogy pozitív mintát 
adjanak és erre a szülőket is figyelmeztessék, a 
szülők szintén figyeljenek arra, hogy pozitív 
modellként szolgáljanak, olvassák hangosan a 
könyvtári könyveket, figyelmeztessék a gyereke
ket, hogy időben vigyék vissza a lejárt könyveket 
stb.

A könyvcica-díj egy hátsó lábán álló, mellső 
mancsában könyvet tartó macskát ábrázoló 
fémkitűző, melynek nagy becsülete van a gyere

kek körében. Egy másik formája a játéknak a 
tündérmese-játék, melyben bábokkal vagy más 
tárgyakkal megelevenítenek egy dramatizált 
történetet, melyet rendszerint egy felnőtt olvas 
fel a gyerekeknek. A szavakra épülő, dramatizált 
játék különösen hasznosnak bizonyult a nyelvi 
és olvasási nehézségekkel küzdő gyerekek 
számára. A könyvjáték népszerűsége miatt egy, 
az irodalmat és olvasást támogató alapítvány 
felkérésére könyv is született a västerasi példá
ból „Könyvet mindenkinek” címmel, amelynek 
azóta elkészült az átdolgozott kiadása is. Egy 
amerikai egyetemi tanár megállapítása szerint a 
könyv módszerében egészen egyedülálló, a 
szerző azonban elismeri, hogy a könyvjáték lé
nyegében arra a munkamódszerre épül, amelyet 
már számos svéd óvodában és iskolában is 
alkalmaznak.

A Västerasban alkalmazott módszert a szer
ző tovább kívánja fejleszteni más használói cso
portok számára is.

(Kovács Katalin)

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS 
ÉS -TERJESZTÉS

Adatok, információk rögzítése, digitalizálás

95/077
AGENJO, Xavier -  HERNANDEZ, Francisca: 
Digitization of library materials in the national 
library = Eur.Res.Libr.Coop. 4.vol. 1994. 2.no. 
144-153.p.
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Az állomány digitalizálása a spanyol nemzeti 
könyvtárban

Alakfelismerés; Állomány; Nemzeti könyvtár

A Spanyol Nemzeti Könyvtár 1993 folyamán 
újrafogalmazta állomány-reprodukciós elveit, 
amelyek a könyvtár ARIADNA nevű adatbázisán 
keresztül egyaránt összefüggnek a reprográfia, a 
dokumentum-hozzáférés, az információellátás 
és a bibliográfiai számbavétel gyakorlatával. A 
digitalizálás (azaz a hang- és videófelvételek 
analóg jeleinek digitálisra konvertálása, a doku
mentumok, könyvek, fényképek képekkénti digi
talizálása és a szövegek optikai vagy intelligens 
karakterfelismerésen alapuló elektronikus tárolá
sa) útján való megőrző duplikálás előnye a könnyű 
és gyors hozzáférés, az online és távoli átvitel 
lehetősége és az igen nagy tárolókapacitás. 
Számos nem hagyományos ismerethordozó (és 
a hozzá tartozó technológia) a tartósság igénye 
nélkül készült: ezek megőrzése nem fizikai hor
dozójuk konzerválásán, vagy másolásán, hanem 
tartalmuk lemásolásán alapul, s a digitalizálás 
ennek hatékony és gazdaságos módja. Ugyan
akkor közismert, hogy a mikrofilm lényegesen 
tartósabb, mint az elektronikus tárolás eszközei. 
Mindezek miatt a Spanyol Nemzeti Könyvtár 
mindkét megoldást alkalmazza. Az állomány- 
védelmi mikrofilmezés mellett a ritkán használt 
anyagokat mikrofilmezik, viszont a gyorsabb 
hozzáférés elősegítésére a meglévő mikrofilme
ket digitalizálják.

Az elektronikus adattárolás lehetőségeinek 
további felhasználására született meg az AD- 
MYTE projekt: a spanyol irodalom és kultúra 
tanulmányozásához szükséges kéziratok és 
szövegek CD-ROM kiadása, egy heraldikai adat
bázis létrehozásának terve, és a mikrofilm- és 
fényképmásolatok digitalizálásának programja 
(20 000 tekercs 35mm mikrofilm, 19. századi 
spanyol újságokról és 1830 előtti monográfiákról, 
továbbá 2000 dia térképekről, 20 000 grafikákról, 
és 20 000 kockányi színes mikrofiche kódexek
ről.) Az eredeti dokumentumok digitalizálását 
10 000 színes rajzzal és 78-as fordulatszámú le
mezeken lévő 10 000 percnyi hangrögzítésssel 
kezdik.

(Mohor Jenő)

95/078
ALKULA, Riitta -  PIESKA, Kari: Full-text indexes 
for newspaper library collections = Nordinfo 
N Y U . 17.VOI. 1994. 2.no. 19-31 .p.

Teljes szövegű mutatók készítése hírlap
könyvtárak gyűjteményeihez

Alakfelismerés; Hírlap; Index; Mikrofilm

A legjelentősebb napilapoknak ma már léte
zik teljes szövegű online változatuk, de a megol
datlan szerzői jogi kérdések, az adatvédelem 
problémái és a gazdasági érdekek miatt a hírlap- 
vállalatok kiadványaik nagy részét még egyelőre 
nem kívánják az online és a CD-ROM piacon 
forgalmazni.

Az újságok digitalizálására és a cikkek 
visszakereshetőségére ma az optikai karakterfel
ismerés (OCR) és a teljes szövegű indexelés 
kínál elfogadható megoldást. A NORDINFO, a 
skandináv országok információs szervezete 
nemrégiben egy olyan projektet finanszírozott, 
amelynek célja a mikrofilm-digitalizálás és az 
OCR technológia technikai megvalósíthatóságát 
és gazdaságosságát vizsgálta. A program kere
tében kísérletképpen két svéd és egy dán lapot 
mikrofilm-szkennerrel és A4-es szkennerrel digi
talizáltak, majd az így nyert képfájlokból OCR 
szoftverre! állítottak elő szerkeszthető szöveg
fájlokat. Főleg arra a kérdésre akartak fényt 
deríteni, hogy a kerakterfelismerés elég pontos-e 
ahhoz, hogy az indexkészítést automatikusan el 
lehessen végezni.

A program eredményeképpen az alábbi 
következtetéseket vonták le.

1. A mikrofilm-letapogatás ígéretes, de még 
nem kiforrott technológia. A fő probléma az, 
hogy olyan szkenner még nincs forgalomban, 
amelyik képes a 35 mm-es mikrofilm teljesen 
automatikus, felügyelet nélküli szkennelésére. 
Egy másik nehézség az, hogy az eredményként 
kapott képfájlok nem kompatibilisek az OCR 
szoftverrel, ezért további konverzióra van szük
ség.

2. A nyomtatott változatok letapogatásának 
az a fő akadálya, hogy nincsen megfelelő szoft
ver a nagy formátumú (A3-nál nagyobb) oldalak 
letapogatására pl. úgy, hogy az A2-es oldalak 
A4-es részei automatikusan összeálljanak.
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3. Mivel az újságokat gyengébb minőségű 
papírra nyomják, a betűkontrasztok nem elég 
élesek, s az OCR szoftver nem tudja megfelelő
en leolvasni őket. Újságszövegek kezelésére 
egy speciális szoftvert kellene kifejleszteni.

A programnak nem volt anyagi fedezete arra, 
hogy a legkorszerűbb professzionális berende
zésekkel kísérletezzen, ezért egy további ku
tatási projektre tesz javaslatot, a következő fel
adatokkal:

1. Olyan korszerű, képjavításra, optikai ka
rakterfelismerésre és visszakeresésre alkalmas 
szoftver-eszközök felkutatása és értékelése, 
amelyek mikrofilm-szkennerhez és/vagy A2-es 
szkennerhez használhatók.

2. Olyan OCR szoftver kifejlesztése, amelyik 
nemcsak a szövegfájlokat, hanem a képeket is 
tudja kezelni, s így megőrizhető az oldalak ere
deti formája.

3. Helyesírásellenőrző programok kifejlesz
tése az OCR szoftverrel előállított szövegekhez.

4. Olyan keresési módszerek kifejlesztése, 
amelyek -  például sablon-megfeleltetéssel -  a 
helytelenül konvertált szavakkal is meg tudnak 
birkózni.

(Novák István)

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

95/079
CASE, Donald O.: The social shaping of 
videotex: how information services for the public 
have evolved = J.Am.Soc.Inf.Sci. 45.vol. 1994. 
7.no. 483-497.p. Bibliogr.

A videotex kifejlődésének társadalmi indíté
kai és gyakorlati buktatói

Hatékonyság; Információtechnológia; Társadalmi 
követelmények; Videotex

A manapság divatosan végfelhasználói infor
mációszolgáltatásnak (end-user information 
services) nevezett szolgáltatási forma korai előd
jének tekinthető a videotex. A cikk számba veszi

a videotex kialakulásának három évtizedes 
történetét, összehasonlít különféle európai és 
észak-a meri kai országos és privát rendszereket, 
és ismerteti az okokat, amiért a videotexet sok 
országban mint kudarcot emlegetik (a fejlődés 
során elért mutatószámok messze alulmaradtak 
a megjövendölt használati adatoktól). Ezek sze
rint a videotex fejlődésének egyszerre négy ko
moly probléma állt az útjában: az átviteli csator
nák meghatározása, a megjelenítő terminálok 
megválasztása, a kódolás szabványosítása és a 
szolgáltatások marketingja. A videotex története 
jól példázza, hogy az új információtechnológiai 
eszközök fejlődésében a technológiai korlátok 
elválaszthatatlanok a társadalmi, politikai és 
gazdasági tényezőktől.

(Autoref.)

95/080
HERTHER, Nancy K.: The rise of CD-Recordable: 
a report from the corporate front = CD-ROM 
Prof. 7.VOI. 1994. 4.no. 142-146.p.

Az írható kompakt lemez (CD-Recordable) fel
lendülése: helyzetjelentés

Optikai lemez

Ma már a világon hatmillió CD-meghajtó van 
üzemben. A CD-ROM-ok, CD-Audio és multimé
dia CD-ROM-ok saját előállítását szolgáló rend
szerhez (CD-R = CD-recordable) speciális leme
zekre, felvevő készülékre és szoftverre van 
szükség. Az erre alkalmas hardvert ma már több 
cég is forgalmazza, ára 3-10 000 USD, két éven 
belül várhatóan 1000 USD alá esik.

1993 végén ezer amerikai vállalatnál azt vizs
gálták, hogyan értékelik a CD-R-t, az írható CD- 
ROM-ot. A vezetők meglepő tájékozottságról 
tettek tanúbizonyságot. Mivel a CD-R gyors és 
biztonságos adattárolást tesz lehetővé és gazda
ságosan felhasználható az információk terjesz
tésére, igen sokan tervezik felhasználását.

Elsősorban kisebb csoportok kívánják archi
válásra használni helyi hálózatokban; a vállalati 
szintű alkalmazás lehetőségeit jelenleg még kor
látozottnak látják, nem utolsósorban a jelentős 
képzési igények miatt. Abban, hogy pártolják a
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használatát, fontos szerepe van az előzetes ta
pasztalataiknak a CD-ROM-mal.

1994-ben valószínűleg eldől a CD-R sorsa. 
Alkalmazása leginkább az archiválás, valamint 
adatok és fájlok korlátozott terjesztése terén 
valószínű. Harmadikként felmerült a képanyagok 
(fotók, reklámok stb.) tárolásának a lehetősége. 
A multimédia alkalmazás sokakban felmerült (a 
képzésben, a képanyagokat tartalmazó doku
mentációk esetében, bemutatóknál, az asztali 
kiadványszerkesztésben, a reklámtevékenység
ben).

A kételkedők a következőket említették: 
hosszadalmas a betanulási idő, nincsenek meg
felelő szabványok, nehéz választani az egyes 
termékek között. További empirikus kutatásokra 
volna szükség a hálózati használat terén, továb
bá értékelő összehasonlításokra mind a hard
vert, mind a szoftvert illetően, valamint költség- 
elemzésekre.

(Hegyközi Ilona)

95/081
MESCH, Anita: Analyse und Einsatzmöglich
keiten von Hypermedia-Systemen = Bibliothek. 
18.VOI. 1994. 2.no. 161-192.p. Bibliogr.

Rés. angol és francia nyelven

Hipermédia-rendszerek elemzése és alkalma
zási lehetőségei

CD-ROM; Multimédia; Programozott oktatás; 
Szoftver; Videolemez

A hipermédia olyan információkeresési 
eszköz, amelyik multimédia-információkat kezel 
nem-lineáris hozzáféréssel. A hipermédia alap
jainak elmagyarázása után a szerző néhány 
IBM-PC és Macintosh alapú rendszert hasonlít 
össze a funkcióik tekintetében. Ezután a hiper- 
dokument-tervezéssel, a grafikus információk 
beépítésével és a tárgyakra irányuló leíró nyelv
vel foglalkozik. A felhasználás lehetőségeit válo
gatott alkalmazások segítségével mutatja be. 
Kitér a multimédia-információk digitalizálásának 
technikai kérdéseire is, különös tekintettel a

videó-mozgóképre. Befejezésül összefoglalja a 
tárgyalt témákat.

(Autoref.)

95/082
Special issue: Electronic texts: where next? = 
Inf.Technol.Libr. 13.vol. 1994. 1.no. 6-49.p.

Az elektronikus szövegek fejlődésének irá
nyai. (Tematikus szám, 6 cikk.)

Alakfe lism erés; B ib liográ fia i számbavétel; 
Elektronikus publikáció; Szabvány

Az elektronikus szövegek gyűjteményeinek 
helyzete sok tekintetben hasonló az online 
katalógusok helyzetéhez a 80-as évek elején. Az 
OPAC úttörői megkezdték cédulakatalógusaik 
konvertálását, az elektronikus szöveg úttörői 
pedig most kezdik meg gyűjteményeik kialakí
tását, gyakran maguk konvertálják és szerkesz
tik e szövegeket. Az első OPAC-ok házilagos ki
vitelben készültek, mert nem álltak még rendel
kezésre a forgalmazók által terjesztett termékek. 
Hasonlóan, a jelenlegi szövegközpontok is sok
féle keresési és szolgáltatási mechanizmust 
használnak, nagy mértékben támaszkodnak sa
ját szoftverükre. Az OPAC-ok elterjedését támo
gatta a MARC-szabvány; az ún. e-szövegekét 
pedig az SGML (Standard Generalized Markup 
Language). Az e-szövegek gyűjteményeinek 
létrejöttét segíti az Internet, a nagyteljesítményű 
asztali munkaállomások, valamint a kliens-szer
ver architektúrák népszerűsége.

Mi várható a jövőben? Az SGML-t egyetem- 
legesen használják majd a szövegek cseréjében 
és tárolásában. A forgalmazók kulcsrakész, 
integrált termékeket fejlesztenek ki az SGML- 
alapú gyűjtemények számára; mind adatbázis 
kezelőket, amelyekbe szövegek betölthetők, 
mind sokféle használói interfészt. Ezek talán 
illeszkednek majd a meglévő integrált rendsze
rekbe, hogy a könyvtárak minimális műszaki 
segítséggel létrehozhassák saját gyűjteményü
ket. Ugyanúgy, ahogy a könyvtárak konzorciu
mokat alakítottak a katalogizálási információk 
cseréjére, az intézmények most összefognak az 
elektronikus szövegek közös használata érdeké
ben. A megosztott modell keretében valószínű-
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leg az Interneten teszik egymás számára hozzá
férhetővé a szövegeket. Minden intézmény egy 
szervert üzemeltet majd a szövegek tárolására, 
a többi szerverhez való hozzáférés érdekében 
pedig klienseket. A Z39.50 protokol valószínűleg 
már e területen is használható lesz. Addig is át
meneti megoldást jelentenek a gopher-szer- 
verek.

Az együttműködés legnagyobb akadályát a 
szerzői jogi megkötések jelentik. Amíg a szöve
gek nem esnek szerzői jogi védelem alá, addig a 
fentiek megvalósítása csupán programozási 
kérdés. A nem túl távoli jövőben fel kell oldani a 
jogi akadályokat a szövegek terjesztése terén, 
és szerződésmintákat kell kidolgozni a kiadók és 
az elektronikus szöveg központok mint terjesztők 
közötti megállapodásokhoz. A kiadóknak fel kell 
ismerniük, hogy számukra hasznot hozhat az 
elektronikus szövegek értékesítése és közös 
használata. A terjesztőknek biztos hitelesítési 
eljárásokat kell kidolgozniuk, hogy megnyug
tassák a kiadókat. Az elektronikus szövegek 
nem kizárólag a könyvtárakból származnak, bár 
sok könyvtáros részt vett fejlesztésükben. A 
könyvtár állománykezelési, bibliográfiai szám
bavételi és olvasószolgálati szakismereteivel, a 
számítóközpont pedig műszaki jártasságával 
járul hozzá a vállalkozás sikeréhez.

(Autoref. alapján)

95/083
MARTIN, Katherine: Understanding the forces 
for and against electronic information publishing: 
it ’s six-of-one, half-dozen of the other = 
CD-ROM Prof. 7.vol. 1994. 4.no. 129-134.p.

Milyen tényezők mozdítják elő, illetve melyek 
akadályozzák az elektronikus publikációt?

Elektronikus publikáció; Hatékonyság

Ma már a számítógépeket egyre inkább a 
mások által előállított információk „fogyasztá
sára” használják.

Az információk elektronikus publikálása mel
lett szólnak az alábbi tényezők:

1. Az információ mennyisége -  A vállalati in
formációk 95%-a dokumentumokban jelenik 
meg, amelyek egyre terjedelmesebbek. Egy át
lagos cég bruttó bevételének akár 6-10%-át is 
ezen információk kiadására költheti. A papírgyár
tás volumene évente 6-10%-kal nő.

2. Az információkeresés igényei -  A szakem
berek idejüknek átlagosan 5-15%-át töltik 
olvasással, de 50%-át információkereséssel. Az 
elektronikus információ kedvező keresési és 
navigációs lehetőségeket nyújt (szavankénti in
dexelés, kapcsolatok létrehozása).

3. Az információkínálat gazdagsága -  A mul
timédia-technológiák együtt tudják kezelni a szá
mítógépekből származó digitális adatokat, a 
nyomtatott és grafikus információkat, az audio- 
és videóanyagokat.

4. A kezelési és információterjesztési igények 
- A  postázási, tárolási és nyilvántartási költségek 
meghaladják magukat a kiadási költségeket. 
Mire az információ fogyasztásra kerül, már ela
vult. A papíron lévő információk közös 
használatához másolásra vagy költséges duplu
mok beszerzésére van szükség.

5. Az olcsó technológia -  Egyetlen CD-ROM 
150 ezer oldalnyi információt tartalmazhat. Egy 
megabájtnyi információ papíron 4 dollárba, disz- 
ketten kb. 1 dollárba, CD-ROM-on 0,003 dollár
ba kerül. CD-meghajtók ma már 200 dollárért is 
kaphatók, csökken a hálózatok ára, stb.

6. A környezetvédelmi megfontolások -  A 
papírgyártás hatalmas emberi és természeti 
erőforrásokat vesz igénybe.

Az elektronikus információk tömeges terjedé
se ellen hatnak a következő tényezők:

1 . A többévszázados szokások.
2. A nem kompatibilis szabványok -  A számí

tógépek és hálózatok értékes információi rend
kívül szervezetlen formában és számtalan for
mátumban jelennek meg. Hiányoznak azok a 
konvenciók, amelyek pl. a könyvek tagolására 
vonatkozóan rendelkezésre állnak. Szabványok
ban nincs hiány, ami a hardvert, a szoftvert és a 
formátumot illeti; épp ellenkezőleg: túl sok a 
szabvány.

3. A sokféle szövegszerkesztési és alkal
mazói programcsomag.

4. A megjelenítési szabványok hiánya (betű
készlet, képernyő-formátum, -méret és típus 
stb.)

5. Biztonsági problémák -  Az elektronikus in
formáció terén tisztázatlan, hogy kié a tulajdon
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jog, hogyan gondoskodhat szellemi tulajdona 
védelméről, és az mennyi időre illeti meg.

6. Helyhezkötöttség -  Az elektronikus infor
máció függ a hardvertől, a szoftvertől, a hordo
zótól, a megjelenítéstől stb. Ezek jelentős mér
tékben korlátozhatják közreadási lehetőségeit.

Mindezek ellenére az elektronikus információ 
szinte mindenütt teret nyer. Olcsóbb, gyorsabb, 
jobban hozzáférhető, felhasználható és kezelhe
tő. Főbb alkalmazói a következők:

-  a hardver- és szoftverforgalmazók (kezelési 
útmutatók, dokumentáció);

-  kutatással és bibliográfiai tevékenységgel 
foglalkozó intézmények (hivatkozásmutatók, 
referátumok, szakcikkek);

-  nagy online szolgáltatók (CD-ROM-ok).
Elektronikus formában tulajdonképpen bár

milyen információ terjeszthető. Az információhor
dozók közül ma a CD-ROM van előretörőben. 
Legalább hat fontos alkalmazási terület létezik:

1. Segédletek (kézikönyvek, konferenciai 
anyagok, szabványok, szabályzatok) -  Ezek ter
jedelmesek, tartalmuk hieararchikusan struktu
rált.

2. Jelentések és cikkek (hírlevelek, szolgálta
tási tájékoztatók, beszámolók) -  Szintén sok 
szöveget tartalmaznak, bár rövidebbek. Gyors 
átfutási időt igényelnek. Nem hierarchikus szer
kezetűek. Gyakorta rendszeres időközönként 
publikálják őket.

3. Katalógusok, bibliográfiai és demográfiai 
adatok (telefonkönyvek, címtárak, kiadói kataló
gusok, bibliográfiák) -  Tartalmuk sok esetben 
strukturált adatbázisokból származik. A haszná
lók jó keresési és rendezési képességeket vár
nak el, valamint gyors hozzáférést és jó teljesít
ményt.

4. Marketing-anyagok -  Ezek hagyományo
san nyomtatott formában készültek. Újabban 
grafikus ábrázolást, színes képeket, hangfelvéte
leket, sőt mozgóképeket is felhasználnak.

5. Oktatási anyagok (oktatócsomagok, javítá
si útmutatók) -  Lehetőség van az interaktív 
használatra. Egyre gyakoribb a multimédia alkal
mazása.

6. Nyilvántartások -  A mikrofilmek helyébe 
lépnek, kis mennyiségben sokszorosítják és ter
jesztik őket.

(Hegyközi Ilona)

95/084
STARK, Richard: The newspaper of the future = 
EI.Libr. 12.VOI. 1994. 4.no. 245-247.p.

A jövő újságja

Elektronikus publikáció; Hírlap; Távközlés

Az elmúlt években sokat emlegettek a multi
médiával kapcsolatban olyan kifejezéseket mint 
az elektronikus publikálás, interaktív televízió és 
információs szupersztráda, melyek egyre inkább 
beépülnek nyelvünkbe. A médiaipart forradal
masító új formák az utóbbi évek technológiai fej
lődésének két fő eredményeként valósulhattak 
meg: a digitalizálásnak és a telekommunikáció 
javulásának (üvegszálas optikai kábel, ISDN in
terfészek stb.) köszönhetően.

Mindez az újságiparban azt eredményezi, 
hogy a nyomtatott újságokon kívül elektronikus 
publikációk és cikkek is lesznek, melyek online 
módon a kábelhálózaton keresztül, CD-ROM-on, 
vagy közvetlen sugárzás útján lesznek hozzáfér
hetők. Az elektronikus publikálás lehetőségei 
tevékenységük újragondolására késztetik a hír
lapkiadókat is. A lehetőségeket jól szemlélteti a 
Digithurst cég által a PictureBook szoftver segít
ségével kifejlesztett prototípus.

íme az elektronikus újság néhány speciális 
jellemzője:

-  az olvasó könnyen tud mozogni az egérrel 
az egyes hasábok között;

-  a késleltetett megjelenítéssel elérhető, hogy 
a fő cikkek automatikusan váltsák egymást, vagy 
a képregények részletei automatikusan köves
sék egymást;

-  a kiegészítő anyagok vagy más külső kiad
ványok CD-ROM-on elérhetők (CD-ROM leját
szó szükséges);

-  az egyes oldalak szerkezetét a használó 
maga alakíthatja ki;

-  hang- és videóanyag használata is lehetsé
ges, ami például sporteseményről szóló tudósí
tásnál igen hasznos lehet;

-  az elektronikus publikációk fő előnye a ke
resés. Minden oldalon lehet keresni kulcsszavak 
szerint, csakúgy mint szövegszerkesztővel vagy 
más szoftverrel, ami jelentősen megkönnyíti pl. a
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Külföldi folyóirat-figyelő

hirdetések áttekintését egy bizonyos tárgyra 
vagy fogalomra vonatkozóan.

Az elektronikus újság terjesztési formái:
-  online szolgáltatásként hálózaton keresztül;
-  CD-ROM-on;
-  közvetlen sugárzás vagy műholdas kapcso

lat útján;
-  a fentiek bármilyen kombinálásával.
Az elektronikus újság használata egyelőre a 

CD-ROM lejátszóval, személyi számítógéppel 
vagy a műholdas sugárzáshoz távoli hozzáférés
sel (mobil multimédiával vagy videofonnal) ren
delkezőkre korlátozódik. A másik korlátozó 
tényező, hogy az emberek nyomtatott szövegek 
olvasásához szoktak hozzá (főként az idősek), 
és idegenkednek az új formáktól. így a legvaló
színűbb felhasználók eleinte főként az iskolák és 
üzleti vállalkozások lesznek.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 4, 14, 46, 55, 60, 87

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Számítógép-szoftver

95/085
CHOWDHURY, G.G. -  CHOWDHURY, Sudatta: 
Text retrieval and library management software 
in India = Program. 28.vol. 1994. 3.no. 
253-261.p. Bibliogr. 12 tétel.

Információkeresési és könyvtárkezelési szoft
verek Indiában

Szoftverválasztás

A szövegkeresési és a könyvtári rendszerek
kel való ellátottság -  az erőfeszítések ellenére -  
még nem érte el a kívánatos helyzetet az indiai 
könyvtárakban. Az elmúlt időben számos szoft
ver jelent meg a piacon, úgy állami, mint magán- 
vállalatok forgalmazásában. Publikált katalógu
sok hiányában a megfelelő program kiválasztása 
nehéz, ezért a cikk az indiai helyzetkép bemu
tatására és a választás megkönnyítésére rövi
den ismertet 10 szoftvert (CATMAN, CDS/ISIS, 
LIBRARIAN, LibSys, MAITRAYEE, MECSYS, 
NIRMALS, SANJAY, TULIPS és WILISYS). Be
mutatja és összehasonlítja a programok szöveg
keresési és munkafolyamat-kezelési tulajdonsá
gait. Az árakat mérlegelve arra a következtetésre 
jut, hogy -  némi módosítással -  a CDS/ISIS és a 
SANJAY lehet a legmegfelelőbb program az in
diai könyvtárak számára.

(Autoref.)

Számítógépes könyvtári rendszerek

Lásd 70

Szakértő rendszerek

95/086
VÁLÁS George: Comparison of some wide
spread CDROM information retrieval software 
packages = Online CDROM Rev. 18.vol. 1994. 
4.no. 211-221.p. Bibliogr.

Néhány elterjedt CD-ROM keresőszoftver 
összehasonlítása

CD-ROM; Információkeresési rendszer értéke
lése

Lásd 53
Az OMIKK központi műszaki könyvtárának 

(OMK) állományában lévő több, mint 40 CD-
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