
lást érdemeltek volna, hogy legalább a valóban 
életképes egységek éljék túl a válságot (ehhez 
persze valamiféle alapot is létre kellett volna 
hozni “újfajta finanszírozásukhoz”, ám ez nem si
került).

A cikk írója a még fennmaradt könyvtárak 
számára többféle kitörési irányt jelöl meg. Az el
ső a nyilvános funkciók vállalása, amire főként 
az üzemek területén kívül települt könyvtáraknak 
van esélyük. A következő irány az lehet, hogy e 
könyvtárak “átképzik magukat” információs intéz
ménnyé, amit vagy egyedül hajthatnának végre 
vagy a korábbi üzemi szakkönyvtárral fuzionál
va. Lehetne továbbá e könyvtárakból tovább- és 
önképzési központ.

A termelői szféra magánosítása nem feltétle
nül jelenti azt, hogy a magánkézbe került üze
mekben kérlelhetetlen szükségszerűséggel szá- 
molódik fel a könyvtár. Ezt a szomorú döntést az
által lehet elkerülni, hogy a könyvtár bebizonyítja 
társadalmi szükségességét, s erre, mint már szó 
esett róla, több irányban is van lehetőség.

Az iméntiek ellenére továbbra is várható, 
hogy újabb és újabb üzemi könyvtárak szűnnek 
meg. Ezekben a lehangoló esetekben azonban a 
fenntartó üzem is a felszámolás sorsára jut. A 
megszűnt könyvtárak állományának megmenté
se érdekében a könyvtárosoknak és az államigaz
gatás képviselőinek egyaránt össze kell fogniuk.

(Futala Tibor)

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

95/129
UMLAUF, Konrad: Darf etwas mehr sein? Zur 
Höhe des Erwerbungsetats = Buch Bibi. 46.vol. 
1994. 12.no. 972-979.p.

Lehet egy kicsivel több? Az állománygyarapí
tási keret nagyságáról

Állománygyarapítás; Fenntartó szerv; Gyarapítá
si keret; Közművelődési könyvtár

Hagyományosan a könyvtárak a költségveté
süket meghatározott részekre osztva kapják, 
úm. bérjellegű kiadások, könyvbeszerzési és ál
lagmegóvási keret stb. A németországi könyvtá
rak -  több európai ország példáját követve -  
most saját költségvetés-tervezéssel (Bud
getierung) kísérleteznek. Ebben a rendszerben 
könnyebb és egyszerűbb összefüggéseket kimu
tatni a forrásfelhasználás és a teljesítménymuta
tók között. Ez utóbbi kiszámításánál az egy la
kosra jutó kölcsönzés, az egy lakosra jutó könyv
tárlátogatók száma, vagy pl. a száz lakosra jutó 
új beszerzés adatai vehetők figyelembe.

Mindez gazdálkodási-irányítási reformhoz 
vezet a könyvtárban: a szakmai felelősség és a 
források elosztásának és felhasználásának fele
lőssége egy kézbe kerül. A költségvetés készí
tése közben döntéseket kell hozni, mi célsze
rűbb, külső szolgáltatás igénybe vétele, vagy há
zi előállítás; mit szeretne a könyvtár, magas 
szintű tanácsadó tevékenységet folytatni elavult 
könyvek mellett, vagy az igényekhez gyorsan al
kalmazkodó, korszerű média-állományt kialakíta
ni; nagyobb munkaerő-felhasználással gondo
sabb dokumentum-kiválasztást, vagy kisebb 
munkaerőhányaddal nagyarányú beszerzést 
(mondván, hogy a fontos dokumentumok így is 
biztosan meglesznek).

Németországban jelenleg néhány tucat könyv
tárban kísérleteznek a saját költségvetés-terve
zéssel. Az új szövetségi tartományokban ilyen 
szempontból is lemaradás tapasztalható, ugyan
is ezeknek a könyvtáraknak az élén többnyire 
olyan munkatársak állnak, akik még az NDK- 
időkben kerültek vezetői pozícióba. Hajlandósá
guk a saját költségvetés-tervezésre meglehető
sen korlátozott. A nyugati országrészből érkező 
segítők sem mindig voltak általában olyan inno- 
vatívak, hogy a legújabb technikákat vezették 
volna be.

A fenntartó oldaláról nézve a saját költségve
tés tervezésének rendszere azt jelenti, hogy 
“nem kapsz több pénzt, de te dönthetsz annak 
felhasználásáról”. Ez gyakran oda vezet, hogy a 
folyamatosan növekvő személyi és szociális kia
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dások felemésztik a beszerzési keretet, vagy 
hogy a könyvtár munkatársakat bocsát el. így 
azután ismét előtérbe kerülnek azok az érvek, 
amelyekkel a könyvtár a beszerzési keret nagy
ságát indokolni tudja. Ennek érdekében a könyv
tárosok stratégiák egész palettáját dolgozták ki. 
Egy 1993-as egyetemi könyvtárakra vonatkozó 
német ajánlás például az egyes tudományterüle
teken megjelenő összes dokumentumok számá
hoz viszonyítva szabja meg a beszerzendő do
kumentumok mennyiségét. Eszerint fontos, hogy 
a könyvtár ne átalányt kérjen, hanem az egyete
mi könyvtár feladatköréhez igazodó részletezett 
igénnyel álljon elő. A Bibliotheksplan73 című ki
advány szerint a nagyvárosi könyvtáraknak a 
megjelenő címek 30%-át kell beszerezniük, ami 
1994-ben pl. 20.000 tétel. A könyvtárak ezen fe
lül meghatározhatják a beszerzendő művek pél
dányszámát is. Igényeiket a fenntartó előtt téma
körök szerint szokták szemléltetni (pl. könyvelés, 
számítástechnika, óvodáskorúak irodalma, olva
sásra nevelés stb.), ezzel is érzékeltetve a köz
könyvtár tudáskösvetítő szerepét.

Más szempontból érdemes a potenciális 
használók számához viszonyítani a beszerzést. 
Az UNESCO ajánlásában négy lakosonként évi 
egy új dokumetum beszerzését javasolja^ E 
szemlélet nemigen terjedt el Németországban.) 
Előnye, hogy a figyelmet nem a meglévő állo
mányra, hanem a beszerzendő friss ismeretekre 
összpontosítja, elkerülhető tehát az a fenntartói 
vélekedés, hogy “már úgyis olyan sok könyvetek 
van”. A meglévő állomány ugyanis erősen csök
kenő szerepet játszik a friss információ szolgál
tatásában.

A Német Könyvtáros Egyesületek Szövetsé
ge (BDB) ajánlásában a lakosság számát és a 
használat mértékét egyaránt figyelembe veszi az 
állomány ideális nagyságának megállapításánál. 
Mennyiségi célnak az egy lakosra jutó 2 doku
mentumot tartja, plusz a forgási sebesség tíz
szeresét alapul vevő százalékot. Például 100 
ezer lakos, 150 ezres meglévő állomány és 450 
ezres éves kölcsönzés (tehát ahol egy dokumen
tumra 3 kölcsönzés jut) mellett, a cél a 200.000 
+ 3x10% = 260.000 egység. (A cikk arra is hoz 
példát, hogy a BDB javaslata szerint hogyan kell 
az évente beszerzendő dokumentumok mennyi
ségét kiszámítani.) Az BDB ajánlásából az is ki
derül, hogy ideálisnak az ötös kölcsönzési muta
tót tartja. Ezzel nemcsak a fenntartóhoz szól, ha
nem a könyvtárosokat is rendszeres és tervsze

rű apasztásra ösztönzi. Az a követelmény, hogy 
évente az állomány öt százalékát tartalmi avulás 
miatt selejtezni kell, hosszú távon azt célozza, 
hogy az állomány 20 év alatt teljesen lecserélőd
jön. Az állomány fele így 10 évesnél fiatalabb, a 
másik fele pedig 10 évnél régebbi. Az UNESCO 
javaslata ezzel szemben: legkevesebb 40% le
gyen öt évesnél frissebb.

A BDB szerint egy médiaegység átlagosan 
100 használatra alkalmas. A beszerzési keret 
nagyságának megállapításánál azt is figyelembe 
kell venni, hogy az elhasználódott, de tartalmuk
ban időtálló dokumentumokat újakkal kell pótolni 
(pl. gyerekkönyvek).

A saját költségvetés-tervezéssel kísérletező 
könyvtáraknak a fenti megfontolások alapján 
maguknak kell eldönteniük, mennyire aktuálissá 
vagy muzeálissá szeretnék tenni állományukat, s 
ennek függvényében kell beszerzési politikájukat 
alakítaniuk.

(Mikulás Gábor)

95/130
JOCHIMSEN, Hanno: Zwischen Null und 
Maximum oder Wieviel Medienmittel braucht die 
Bibliothek? = Buch Bibi. 46.vol. 1994. 12.no. 
981-987.p.

A semmi és minden között, avagy mennyi 
médiára van szüksége a könyvtárnak?

Állománygyarapítás; Gyarapítási keret; Városi 
könyvtár

Németországban a könyvtári költségvetés 
kétharmadát személyi kiadásokra, egyötödét a 
helyiségek fenntartására költik. A  dokumentum
beszerzésre így a költségvetésnek kb. egytize- 
de, egytizenkettede marad. Az összeg tehát rela
tíve csekély, de nulla mégsem lehet (legalábbis 
tartósan nem), mert akkor az egész könyvtár ve
szítené értelmét.

Korábban “egy lakosra egy dokumentum” volt 
az irányszám, mostanában ez kettőre módosult. 
A hangsúly újabban nem a meglévő állományon 
van, hanem a frissen beszerzendő egységekre
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tolódik el, ugyanis ezek adják a könyvtárnak az 
egyre fontosabb naprakészséget.

Felmerül a kérdés: hány címet érdemes be
szerezni? Németországban 1992-ben 67.000 
cím jelent meg. A Deutsche Bibliothek évente 
20.000 tételt dolgoz fel. A könyvtárellátó (ekz) 
kb. 12.000 címet kínál, amit a nagyvárosi könyv
táraknak ki kell egészíteniük, ők átlagosan évi 
15-28.000 ezer címet szerzeményeznek. (Ez a 
szám évről évre lassan növekszik, ugyanis csök
ken a dokumentumok élettartama.) A szerző 
munkahelyén, a hamburgi városi könyvtárban, 
amely átalányban kapja gyarapítási keretét, 
1993-ban 550 ezer márkát költöttek új beszer
zésre. Ezt azonban még további 100 ezer már
kával ki kellene egészíteni a mintegy 700 nélkü
lözhetetlen folyóirat előfizetésére.

A többespéldányok beszerzése -  munkará
fordítás szempontjából -  viszonylag kevesebbe 
kerül, mint az első példányé. A példányszám 
meghatározásához ki kell számítani a forgási se
bességet, amely a hamburgi könyvtárban, ahol 
jelentős muzeális értékű állomány is van, 4. Ha 
hosszabbításokkal, késedelmekkel számoljuk a 
kölcsönzési időt, akkor azt kapjuk, hogy egy 
dokumentum átlagosan az év egyharmadában 
nincsen a polcon. Figyelni kell arra, hogy ez a 
tény az olvasónak ne okozzon túlságosan nagy 
frusztrációt. A forgási sebesség értéke az egyes 
állományegységeknél természetesen különböző: 
a felnőttirodalomnál pl. 3, a hangzó anyagoknál 
10, a szakirodalomnál 2,5 stb. A hasonló címek
nél ezeknek a számoknak nagyjából meg kell e- 
gyezniük. Ha ugyanis valamelyik nagyobb az át
lagnál, akkor az az adott állományegységben a 
szükségesnél kisebb dokumentum-kínálatra utal. 
Ha alacsonyabb, akkor a kelleténél több doku
mentum van a polcokon.

A cikk szerzője az írás hátralévő részében 
hamburgi adatokkal kiszámítja a szakkönyvek, 
egy zártraktáras fiókkönyvtár dokumentumai, a 
szépirodalom, gyerekkönyvek, az av-dokumen- 
tumok, valamint az újságok, folyóiratok avulási 
mutatóját, meghatározza a hiányzó dokumentu
mok mennyiségét illetve a szükséges növeke
dést. A kapott számokat beszorozza a könyvtár- 
ellátó által megadott átlagárakkal, így határozza 
meg az egyes állományegységek szükséges be
szerzési keretét.

A könyvtár a kapott adatok birtokában szállt 
ringbe a fenntartóval: eredménnyel.

(Mikulás Gábor)

95/131
GÖDAN, Jürgen Christoph: Subskriptionspreis 
im Zwielicht. Rechtsprobleme im Hinblick auf 
den Subskriptionspreis von Fortsetzungswerken 
= B ib lio theksdienst. 28.vol. 1994. 12.no.
1970-1985.p. Bibliogr. 26 tétel.

A sorozati kiadványok előfizetési díjával kap
csolatos jogi problémák

Folyóiratárak; Folyóirat-előfizetés; Könyvkeres
kedelem; Sorozat

Gyakori jelenség, hogy a kiadók többkötetes 
sorozataikra induláskor szerződést kötnek a ve
vőkkel, a későbbiekben azonban mégis eltérnek 
a szerződésben meghatározott ártól, megemel
kedett költségeikre hivatkozva. Mit tehet ilyenkor 
a kiszolgáltatott vevő? A Német Könyvtári Intézet 
(DBI) jogi bizottsága útmutatót dolgozott ki a 
könyvtárosok számára, hogy tájékoztassa őket 
az ilyen helyzetekben alkalmazható jogszabá
lyokról.

Az alapelvtől, mely szerint “pacta sunt ser
vanda”, a megállapodásokat be kell tartani, jog
szerűen akkor térhet el a kiadó, ha anyagi szá
mításait valamely “előre nem látható tényező” ir
reálissá teszi. Hivatkozási alap lehet a kiadók 
részére a “hosszú átfutási idő”, viszont jogilag el
lenvethető, hogy a kiadó önként vállalta ezt az 
átfutási időt, módjában lett volna más fizetési for
mát is felkínálni.

Ugyancsak jogi lehetőséget ad a kiadónak az 
ár felemelésére, ha az áru előállításával kapcso
latban “a körülmények jelentős megváltozása” 
következett be. Azonban a termelési költségek, a 
felhasznált anyagok és a munkaerő árának 
szokványos emelkedése nem számít jogilag “je
lentős megváltozásnak.”

Nem lehet eltérni a szerződéstől a mű meg
növekedett terjedelmére vagy az igédnél jobb 
minőségére hivatkozva sem. Ebben az esetben 
a kiadónak a vevővel új szerződést kell kötnie, s 
amennyiben a vevő erre nem hajlandó, a kiadó 
köteles a megrendelt sorozatot a régi terjede
lemben és minőségben, a régi áron is szállítani.

Milyen lehetőségei vannak a vevőnek kiadói 
árváltoztatás esetén a kiadóval szemben?

-  Elfogadja az új árat.
-  Felmondja a szerződést.
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-  Kártalanítást követel. Erre akkor van jogi 
alapja, ha a kiadó “pozitív” szerződésszegést 
követett el.

-  Panaszával a DBI-hez fordul, ahol az indo
kolt panaszokat összegyűjtik és az Árellenőrző 
Hivatalt ezekről tájékoztatják.

Hogyan oldhatják meg a változó költségek 
mellett problémájukat a kiadók?

-  A szerződéshez záradékot csatolnak, mely 
az indokolt áremelést lehetővé teszi.

-  A szerződésben csak a szállításra kötelezik 
magukat, az ár kérdését nyitva hagyják s azt kö
tetenként határozzák meg.

-  A szerződésben hozzávetőleges árat (“kb.”) 
határoznak csak meg. Ez látszik a legjobb meg
oldásnak: a vevőt is informálja és a kiadót sem 
köti meg indokolatlanul.

(Katsányi Sándor)

95/132
COOPER, Michael D. - McGREGOR, George F.: 
Using article photocopy data in bibliographic 
models for journal collection management = 
Libr.Q. 64-vol. 1994. 4.no. 386-413.p. Bibliogr.

Folyóirat-előfizetések szelekciója a cikkmá
solatok igénylése alapján, vállalati könyvtár
ban

Folyóirat-előfizetés; Időszaki kiadványok gyűjte
ménye; Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; 
Másolatszolgáltatás; Üzemi szakkönyvtár

A cikk a folyóirat-előfizetési (állományapasz- 
tási és megőrzési) döntések megkönnyítése ér
dekében kidolgozott módszert mutatja be, mely
nek lényege az egyes folyóiratcikk-másolatok 
iránti igények elemzése. A vizsgálat kiindulópont
ja egy szakkönyvtár 491 használójának több 
mint 48.000 folyóiratcikk-másolat kérése volt az 
adatgyűjtési időszak első három évében. A hasz
nálatra jutó költségeket elemezték annak megál
lapítására, milyen folyóiratokat érdemes és gaz
daságos őrizni. Az elemzés szerint egy 100 ezer 
dolláros előfizetési keret a cikkmásolat iránti igé
nyek 78%-át, míg egy 200 ezer dolláros keret 
85%-át fedezné. Ezt az információt használták 
fel minden évben a folyóirat-előfizetési döntések 
meghozatalánál. Négy évvel a vizsgálat befe
jezése után az előfizetéseket 45%-kal csökken

tették, de a könyvtár folyóirat-állományából 
készült cikkmásolatok száma (a máshonnan 
kölcsönzöttekkel szemben) 45%-ról 67%-ra nőtt.

A vizsgálat fontos információkkal szolgált a 
használók magatartásával és a folyóirathaszná
lattal kapcsolatban is: a másolatok több mint 
felét néhány (14) használó igényelte, és a máso
latkérések fele csak 36 folyóiratra vonatkozott a 
viszgálatban szereplő 1673-ból. Nem találtak 
összefüggést a folyóiratok fénymásolati adatok 
alapján mért fontossági sorrendje és a publikált 
impakt számok között.

(Autoref.)

Lásd még 105, 107, 114

Állományvédelem

95/133
REINITZER, Heimo: Papierzerfall - Kulturzerfall? 
Über Probleme der Bewahrung des “geistigen 
Erbes” = Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994. 12.no. 
1911-1921.p.

A papír pusztulása egyben a kultúra pusztu
lása? A szellemi örökség megőrzésének 
problémája

Állományalakítás; Állományvédelem; Papír

Mintegy 15 évvel ezelőtt mutattak rá először 
amerikai könyvtárosok és tudósok arra a tényre, 
hogy a papír pusztulása következtében a könyv
tárakban őrzött szellemi örökség belátható időn 
belül nemcsak porosodni fog, hanem egyszerű
en porrá omlik. Mindaz a napilap, folyóirat, tö
megkönyv, melyet savtartalmú papírra nyomtak 
(a nyomdatermékek 70-90%-a) 50-80 éven belül 
tönkremegy. A savasodáson kívül ezt a folyama
tot a levegő szennyezettsége, az állományvédel
mi szempontból átgondolatlanul épített “modern” 
egyetemi könyvtárak hő- és fényviszonyai szin
tén siettetik. A veszélyeztetett állomány meg
mentése érdekében jött létre 1986-ban Ameriká
ban a Commission on Preservation and Access.

Európában Umberto Eco volt az, aki első íz
ben hívta fel a figyelmet a nyomtatványok sava- 
sodásának várható következményeire 1981-ben,
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a Milánói Városi Könyvtár jubileumi ünnepségén. 
Később a Német Könyvtári Intézet (DBI) -  az 
1988-1991 közötti vizsgálatai nyomán -  kimu
tatta, hogy a német tudományos könyvtárakban 
60 millió kötetre vár a közeljövőben biztos pusz
tulás. A feltárt tények hatására fogalmazták meg 
a “Frankfurti kiáltványt” 1990-ben német könyv
tárosok, levéltárosok, kiadók és papírgyártók, 
majd a Német Kutatási Társaság (DFG) meg
bízásából a müncheni Bajor Állami Könyvtár 
keretében a könyvek megőrzésének technológiai 
és gazdasági kérdéseit is kidolgozták. 1994-ben 
a lipcsei Deutsche Büchereiben üzemszerűen 
megkezdték a könyvek savtalanítását. A közeljö
vőben más intézmények is be fognak kapcsolód
ni ebbe a munkába.

A pusztuló nyomdatermékek megmentésé
nek lehetséges módjai: mikrolap, számítógép, 
fakszimile, savtalanítás.

A mikrolapos megőrzés igen drága, időtarta
ma kb. 300 év, nem használóbarát, a használat 
során történő másolatkészítés költséges és ár
talmas az egészségre is (másolópor.)

A számítógépes megőrzés környezetbarát, 
de szintén költséges, nem biztosít végleges 
megőrzést, ismételt átmásolást kíván. Csökkenti 
a költségeket az európai együttműködés (Euro
pean Register of Microform Masters, EROMM) 
és a göttingai székhelyű német országos kataló
gus (German Register of Microform Masters, 
GEROMM). A nemzeti és nemzetközi nyilvántar
tások lehetővé teszik a költséges többpéldányú 
másolatkészítés elkerülését.

A fenti két eljárás csak a szöveget őrzi meg, 
a dokumentum eredeti formája elvész. Nagyobb 
fokú megőrzést biztosít, de rendkívül drága az 
újranyomás, illetve a fakszimile formában való 
megjelentetés. Az eredeti példány megmentésé
nek módja a savtalanítás. A mai technológia 
mellett azonban ez az eljárás nem eredményez 
a savmentes papírhoz hasonló tartósságot, ha
nem csak a kezelt papír további romlását állítja 
meg. Ezzel a nyomtatvány időtartama meghosz- 
szabbodik ugyan, de nem időtlenül. Az eljárás 
ára jelenleg 40 DM/kg.

Németországban a veszélyeztetett állomány 
megmentése 2-3 milliárd márkába kerülne. Á 
gazdasági viszonyok kizárják, hogy erre a célra 
ilyen összeget biztosítson az államszövetség. A 
tartományok kultuszminiszterei azt ajánlják, hogy 
a könyvtárak könyvbeszerzési kereteik 1%-át 
fordítsák archiválási célokra. Ez pl. a Hamburgi

Egyetemi Könyvtár esetében azt jelentené, hogy 
évente 40 ezer márkából mintegy 600-700 köny
vet lehetne megmenteni a veszélyeztetett 300 
ezerből, vagyis 500 évig tartana a konzerválási 
akció.

A szóban forgó művek között igen sok van, 
amelyik tartalmilag aligha fog újjászületni, ezért 
nem is érdemli meg a feltámasztás költséges 
műveletét. (Amihez még a várható raktározási 
költségek is hozzájönnek: köbméterenként, tehát 
kb. 120 kötetenként 4500 DM.) A tradíció nem 
csak a teljes megőrzést jelenti, hanem a törté
nelmi ítéletet, a szükségszerű elhagyást is. A 
jövőt nem szabad elviselhetetlen hagyományőr
ző feladatokkal megterhelni. Könnyű kibúvás a 
döntés felelőssége alól, ha a holt irodalmat a 
drágán építendő tároló könyvtárakba szállítjuk, 
vagy ha (segítségnek álcázva) a volt NDK 
könyvtáraiba. A tudományos könyvtárak nem rin
gathatják magukat mindvégig olyan illúzióba, 
hogy a takarékosság követelményei mindig csak 
másra érvényesek. Tudomásul kell venni, hogy a 
német és osztrák tudományos könyvtárak lénye
gesen több könyvet birtokolnak, mint amennyit 
ténylegesen használnak. Az aktualitását vesztett 
irodalomról a könyvtáraknak le kell mondaniuk: 
az elavult köteteket, ha más könyvtár nem tart 
igényt rájuk, reprivatizálni kell, eladni privát könyv
gyűjtőknek, bibliofileknek. Ez a könyvek purgató- 
riumba kerülését jelenti: ha valóban szüksége 
lesz rájuk a jövőnek, fel fognak támadni. A könyv
tári könyvek kiárusítását sem a könyvtár haszná
lói, sem a tudósok nem tekinthetik kultúrbotrány- 
nak, a civilizáció és a tudomány végének. A 
könyvtárak nem a Nibelungok kincsének minden 
áron való őrzésére hivatottak, hanem ők jelentik 
az emberiség emlékezetét, melynek a jelen és a 
jövő érdekében szelektálnia is kell.

(Katsányi Sándor)

Különgyűjtemények

95/134
RUTLEDGE, John B.: European dissertations: 
production, access and use = Collect.Manage. 
19.vol. 1994. 1-2.no. 43-67.p. Bibliogr.

340 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

A disszertációírás az európai és az amerikai 
egyetemeken; a termés nagysága, hozzáfér
hetősége és használata

Disszertáció; Disszertációgyűjtemény; Hozzáfér
hetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké

A cikk a disszertációk írásának, terjesztésé
nek és hozzáférésének rendszerét tekinti át 
Franciaországban, Németországban és Nagy- 
Britanniában, ahol az attitűd és a gyakorlat gyak
ran ellentétes az Egyesült Államokéval. A szerző 
a disszertációt a tudományos irodalom sajátos 
formájának tartja és objektívan értékeli szerepét 
a tudományos információk áramlásában. Bemu
tatja az európai könyvtárakban őrzött nagy disz- 
szertáció-gyűjteményeket, melyek hosszútávú 
cseremegállapodások erdeményeként jöttek lét
re, s ez eltér az amerikai gyakorlattól, ott ugyanis 
központi intézmény végzi a terjesztést. A cikk a 
publikált disszertáció jelenségével is foglalkozik 
és megpróbálja megmagyarázni, mit jelent a 
publikálás és miért publikálnak egyes disszertá
ciókat, másokat pedig miért nem. Megállapításai 
az állománygyarapítási politikára is kihatnak. Az 
általános felfogással szemben a legjobb disszer
tációkat nem publikálják feltétlenül. Az állomány
gyarapítóknak és feldolgozó könyvtárosoknak 
nem szabad a külső forma alapján ítélniük, mert 
így a disszertációkban foglalt információ rejtve 
marad.

(Autoref.)

95/135
KIRÁLY, István: Fonds secrets ou fonds 
interdits? Une esquisse d ’histoire des fonds 
secrets des bibliothéques de Roumanie = 
Bull.Bibi.Fr. 39.tom. 1994. 6.no. 77-80.p.

Rés. angol és német nyelven

Titkos vagy zárt állomány? A román könyvtá
rak titkos állományainak rövid története

Cenzúra; Zárt anyag

A zárt anyagok könyvtári különgyűjteményei- 
nek históriája nemcsak Románia, hanem az egy
kori kelet-európai kommunista társadalmak meg

ismerésének is lényeges része. A román könyv
tárakban ugyan megszűntek a zárt anyagok, de 
részben tehetetlenségből, részben óvatosságból 
a titkos gyűjtemények rendszere lényegében 
még ma is él. Másról van itt szó, mint a hivatalos 
cenzúráról és ez az ügy az egyházi indexre tett 
művekéhez sem hasonlítható: hosszú évtizede
ken át a nyilvánosság teljes kizárásával, minden
fé le 'szabályszerű rendelkezést, szabályozást 
mellőzve a belbiztonsági politika hozta létre a 
könyvtári zárt anyagok gyűjteményeit 1945 és 
1989 között.

Eleinte ugyan a zárttá, titkossá tett művek 
minősítése publikusan történt még, jegyzékek 
alapján. 1945-ben jelent meg az első lista, amely 
a “fasiszta, náci és soviniszta művek” körét fog
lalta magában. E műveket a kötelespéldány jogú 
könyvtárakba gyűjtötték össze, és a megmaradó 
példányokat külön igazgatói engedéllyel lehetett 
csak használni. Ez a jegyzék 1946-ban és 1948- 
ban külföldi művekkel bővítve jelent meg újra és 
újra. Széles körű terjesztésre szánták, mivel az 
ott szereplő kiadványok egyéni birtoklása is bün
tetéssel járt. A zárttá minősítés nyilvánossága 
lényegében 1949-ben szűnt meg, és az ekkor 
már titkosan kezelt jegyzékeken szereplő műve
ket a könyvtárak többségéből kivonták. 1955 és 
1964 között ismét láttak napvilágot listák, de 
ezeket szigorúan ellenőrizték azáltal, hogy a 
jegyzék minden példánya azonosító számmal 
volt ellátva.

Egy 1960-as szigorúan titkos minisztériumi 
körlevél három állományi kört határozott meg: a 
forgalmazható, a dokumentációs célú és a spe
ciális dokumentumokét. Kimondottan zárt anyag
nak az utóbbi minősült, de a későbbiekben a 
dokumentációs kiadványok is lényegében zárt 
minősítésűek voltak. A bizalmas irányelveket és 
útmutatásokat eleinte a kultuszminisztérium, 
később a titkosrendőrségi vezető szervek adták 
ki. A jegyzékek ismétlődtek és egyre bővülőek 
voltak, arra is akad példa, hogy a kommunista 
vezetők saját korábbi műveiket is idővel zárt 
anyaggá minősítették.

Szomorú tény, hogy egy 1960-as igen szigo
rú körlevél hatására, amely a könyvtári szakem
berek öntevékeny és éber magatartására hívta 
fel a figyelmet, a könyvtárosok maguk is szor
goskodtak a zárttá minősítésben: az így javasolt 
kiadványok később a központi -  titkos -  jegyzé
keket bővítő tételek között szerepeltek. A zárt 
anyagok könyvtári kezelésére nemcsak az volt a
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jellemző, hogy e különgyűjteményeket elkülö
nítve raktározták és használatukat szigorú sza
bályokhoz kötötték, hanem az is, hogy -  többsé
güknél -  a könyvtári feldolgozás is elmaradt. A 
zárt anyagok általában nem szerepeltek a kata
lógusokban -  egyszerű meglétéről se tudott a 
használó. Hasonló volt a helyzet a nemzetközi 
csere révén beérkezett kiadványokkal, hiszen a 
cserét csak politikai bizalmat élvező könyvtáro
sok végezhették.

A későbbi kutatások feladata lesz e jellegze
tes kommunista könyvtárpolitikai ügy részlete
sebb feltárása. Ugyanis a könyvtár- illetve a mű
velődéstörténetben példa nélkül álló jelenségről 
van szó, a nyilvánosság teljes kizárásával folyta
tott eljárásról, amely még a nácik -  publikusan 
véghezvitt -  könyvégetéseihez sem hasonlítha
tó. A “titkosítás” könyvtári gyakorlata az emberi
ség történetében soha és sehol nem játszott ek
kora szerepet, nem kapott ekkora teret, hiszen 
ilyen mélyen nem épült be a» könyvtári gyakor
latba.

(Fogarassy Miklós)

Feldolgozó munka

95/136
DERIEZ, René - GIAPPICONI, Thierry: Analyser 
et comparer les coűts de catalogage = Bull.Bibl.Fr. 
39.V0I. 1994. 6.no. 28-35.p. Bibliogr. 12 tétel.

Rés. angol és német nyelven

A katalogizálás költségei: elemzés és össze
hasonlítás

Gépi dokumentumleírás; Géppel olvasható kata
lógusadatok szolgáltatása; Hatékonyság; Költ
ségelemzés

A katalogizálás egyre fontosabbá válik, ez a 
tevékenység ugyanakkor a könyvtár működési 
költségeinek jelentős részét teszi ki. A legfőbb 
cél ezért a költség és a hatékonyság optimális 
arányának megállapítása. A szakképzett munka
erő más feladatokat is el tud látni, beszerezhetők 
olyan információforrások, melyek könnyen hoz
záférhető olvasói katalógusként funkcionálhat

nak, s a bibliográfiai leírások és hozzáférésük 
módjának szabványosításával a könyvtári háló
zatok kialakítása könnyebbé vált. A szerzők 
összefoglalják ezzel kapcsolatos tapasztalatai
kat, hogy a költségek összehasonlításával bibli
ográfiai-katalogizálási stratégiájuk átgondolására 
késztessék a könyvtárakat.

(Autoref.)

95/137
ERBOLATO-RAMSEY, Christiane - GROVER, 
Mark L :  Spanish and Portuguese online 
cataloging: where do you start from scratch? = 
Cat.C lassif.Q . 19.vol. 1994. 1.no. 75-87.p. 
Bibliogr. 9 tétel.

Spanyol és portugál nyelvű anyagok katalo
gizálása: hogyan hozzuk be a lemaradást?

Dokumentumleírás; Idegen nyelvű irodalom; 
Központi katalógus -online;.Online információke
resés

Az egyre növekvő lemaradások a feldolgozó 
munkában szükségessé teszik az online kataló
gusok hatékony használatát. A tanulmány példát 
mutat be arra, hogyan lehet a spanyol és portu
gál nyelvű rekordokhoz hozzáférni az RLIN és 
az OCLC útján, amit aztán a katalogizáló rend
szeresen felhasználhat a nagymértékű lemara
dás megszüntetése érdekében. Az online kere
sések találati listájának elemzése azt mutatta, 
hogy az olyan dokumentumok, melyeket beérke
zésük után tizenöt hónappal még nem katalogi
záltak, nagy valószínűséggel nem kerülnek be 
az online katalógusba. Ennyi idő elteltével a re
kordok online hozzáférhetősége nem nő, és a 
monográfiákat fel kell dolgozni, nem pedig félre
tenni és várni, hogy leírásuk egyszer csak meg
jelenik az online katalógusban.

(Autoref.)

95/138
KHURSHID, Zahiruddin: Cataloging on micro
com puter = M icrocom p.Inf.M anage. 11.vol. 
1994. 2.no. 89-97.p. Bibliogr.
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Külföldi fo lyóirat-figyelő

Katalogizálás mikroszámítógépen

Gépi dokumentumleírás; Géppel olvasható kata
lógusadatok szolgáltatása; Kisszámítógép; 
Szoftverválasztás

A cikk olyan mikroszámítógép alapú szoftve
reket és CD-ROM termékeket mutat be, amelyek 
segítségével a könyvtárak mikroszámítógépen 
végezhetik a katalogizálást. A katalogizálási 
szoftverek és termékekek közül néhányat részle
tesen is ismertet: Ez az információ különösen a 
feldolgozó osztályok vezetői számára hasznos a 
szoftverek és CD-ROM termékek kiválasztá
sánál. A szerző kitér a fejlődő országok könyvtá
rainak szempontjaira is.

(Autoref.)

Lásd még 112, 156, 187

Katalógusok

Lásd 139, 177

Információkeresés

95/139
SCHULZ, Ursula: Was wir über OPAC-Nutzer 
wissen: Fehlertoierante Suchprozesse in OPACs 
= ABI-Tech. 14.vol. 1994. 4 .no. 299-310.p. 
Blbiiogr. 63 tétel.

Res. angol nyelven.

Milyen nehézségekkel találkozik az online 
katalógusban kereső használó?

Gépi információkeresés; Online katalógus

A cikk az online olvasói katalógusok (OPAC) 
használóinak körében végzett felmérés eredmé
nyeiről számol be, nevezetesen arról, milyen ne
hézségekkel találkozik a használó a rendszeres

keresés során. A sikeres (“hibatűrő”) keresés 
érdekében néhány, a szoftverrel kapcsolatos 
tevékenységet is ismertet. A leggyakrabban elő
forduló nehézségek az OPAC-használat során: 
nincs találat, túl sok a találat, a tájékozódóké
pesség elvesztése, érthetetlen opciók, kevés 
adat a relevancia megítéléséhez, az adatbázis 
tartalmának túlbecsülése, rossz help funkciók. A 
német online katalógusokban eddig még nem al
kalmazott, a hatékony (“hibatűrő”) keresést segí
tő módszerek: automatikus szótőkeresés, auto
matikus helyesírás-ellenőrzés, relevancia-sor
rend, relevancia-visszajelzés és a megfelelő ro
kon fogalmakkal való keresés.

(Autoref.)

Lásd még 148, 149, 175, 177

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

95/140
PARIS, Marion: Abandoning the comfort zone: 
making medical reference accountable = 
Am.Libr. 25.vol. 1994. 8,no. 772-776.p.

Az egészségügyi tájékoztatás felelőssége a 
közkönyvtárban

Könyvtárosi hivatás; Közművelődési könyvtár; 
Tájékoztatás -egészségügyi; Tájékoztatási poli
tika

Az orvostudományi és egészségügyi infor
máció a közművelődési könyvtárakban is egyre 
nagyobb súlyt kap, így nehezen tartható az az 
orvosi könyvtárügyben hagyományos nézet, 
amely szerint a laikusoknak szóló tájékoztatás 
legyen korlátozott, és feltétlenül kerüljék az orvo
si tanácsadást. “A beteg a doktor hatáskörébe 
tartozik.” A nyolcvanas években már úgy véle
kedtek, hogy a könyvtárosnak nincs joga infor
mációt visszatartani, még akkor sem, ha öndiag
nózisra vagy öngyógyításra akarják felhasználni, 
hiszen az információ publikus, és semmivel sem 
igazolható, ha nem adják kézbe.
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1988-ban B. C. Beattie kidolgozott egy hat
elemű modellt a laikusoknak nyújtott orvosi infor
mációs szolgáltatásra: 1. bizalmas kezelés, 2. 
tapintat és diszkréció, 3. hatékony kommuniká
ció, 4. értelmezés nélküli információnyújtás, 5. a 
tanácsadás mellőzése, 6. korlátozott telefonos 
szolgáltatás. E felfogás szerint “a beteg a beteg 
problémája”, vagyis a könyvtár nem felelős az ál
tala szolgáltatott információ esetleges felkavaró 
hatásáért.

A közkönyvtárak tájékoztatóinak azonban ki 
kell lépniük az arctalan, felelősséget nem vállaló 
könyvtárosi magatartás kötelékeiből, ha nem 
akarják, hogy az olvasók máshol szerezzék be a 
nekik szükséges információt, hiszen ma már a 
tömegkommunikációs eszközök is árasztják az 
ilyen típusú műsorokat és hirdetéseket. Minden 
út a könyvtárba vezet: a műsorok, az egyre nyíl
tabban tájékoztató orvosok, az ismeretterjesztő, 
felvilágosító videofilmek, ismertetők stb. csak nö
velik az információ iránti éhséget, amelyet szíve
sebben elégítenek ki a könyvtárban, mint az or
vos további kikérdezésével. A korlátozó elvek 
már csak azért sem tarthatók fenn, mert az 
1990-es, a testi fogyatékos amerikai állampol
gárok jogairól szóló törvény (Americans with Dis
abilities Act) tilt minden diszkriminációt, s ilyen 
lenne, ha a könyvtáros nem olvasná fel a kért in
formációt telefonon vagy személyesen pl. egy 
vaknak.

A felelősségvállalás az értelmiségi szakmák 
velejárója. Az egészségügyi-orvosi tájékoztatás
ban hét lépés vezet hozzá: 1. Alapos, mély és 
érzékeny, a tájékoztatást bevezető interjú. 2. 
Különbségtétel az információ és a tanácsadás 
között. 3. Tájékoztatás szakképzett egészség- 
ügyi szakemberek, orvosok elérhetőségéről, ren
delési idejéről, szolgáltatásairól, nevéről, telefon
számáról (pl. háziorvosok, gyógyszer-forródrót). 
4. Tájékozódás a gyógyszerészek, gyógyszertá
rak által nyújtható szolgáltatásokat meghatározó 
jogszabályokról. 5. Az orvosi és egészségügyi 
gyűjtemény gondos fejlesztése és kezelése. 6. 
Politikák és eljárások meghatározása és nyilvá
nossá tétele az egészségügyi információs szol
gáltatásokkal kapcsolatban is. 7. A könyvtárosok 
képzése, felkészítése az orvosi-egészségügyi in
formációs munkára.

A könyvtárosoknak el kell hagyniuk a kom- 
fortzónát, felelősséget kell vállalniuk a tájékoz
tatás következményeiért is. Ki kell dolgozni a 
könyvtáros hatékonyságának és a használók

elégedettségének olyan mutatóit, amelyekkel 
pontosabban értékelhető az egészségügyi-or
vosi információs szolgáltatások minősége.

(Orbán Éva)

95/141
MEYER, Hans-Burkard: Ausleihbeschrankungen 
bei NS-Literatur = Bibliotheksdienst. 28.vol. 
1994. 11.no. 1784-1790.p. Bibliogr. 19 tétel.

A nem zetiszocialista irodalom  kölcsönzésé
nek korlátozása

Cenzúra; Ifjúsági olvasó; Tájékoztatás szabad
sága; Zárt anyag

A DBl Jogi Bizottságához az utóbbi időben 
több olyan kérdés érkezett, amely a nemzetiszo
cialista irodalom könyvtári kezelésére vonatko
zott, nevezetesen pl. arra, hogy Hitler “Mein 
Kam pf’-jának eredeti kiadását szabad-e fiata
loknak kölcsönözni. A szerző összefoglalja a 
nemzetiszocialista, újfasiszta, rasszista vagy 
egyéb “antidemokratikus” irodalom kölcsönzésé
vel (nem beszerzésével!) kapcsolatos jogi előírá
sokat, ismereteket. Végül megfogalmazza ezek 
könyvtári következményeit: az olyan irodalmat, 
amely a törvényben előírtakat sérti (gyűlöletet 
kelt, erőszakos cselekedetekre uszít stb.), a nor
mális kölcsönzési forgalomból ki kell zárni, tehát 
titkosítani kell. A titkosítást minden könyvtár 
más-más módon végzi (különleges jelzetek al
kalmazása, külön tárolás stb.). Nagykorú olvasó
nak a titkosított nemzetiszocialista irodalom is 
kölcsönözhető, de csak a törvény által elismert 
célokra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 
olvasóval nyilatkozatot kel! aláíratni, miszerint ő 
nagykorú és a kért művet csak személyes, tudo
mányos vagy más jogilag elfogadott célra akarja 
használni. A könyvtáraknak arra kell törekedniük, 
hogy az erőszak semmilyen formáját ne támo
gassák. A vonatkozó jogszabályok ismeretében 
a könyvtárosok módosítani tudják kölcsönzési 
gyakorlatukat, így mentesülhetnek az esetleges 
támadástól.

(Autoref.)

Lásd még 127, 132, 135, 169
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Kölcsönzés

95/142
LAFOUGE, Thierry: Un outil de mesure des 
prets a la bibliothéque de l’ENSSIB = 
Documentaliste. 31.vol. 1994. 6,no. 280-283.p. 
Bibliogr. 10 tétel.

Rés. angol nyelven

Módszer a kölcsönzések mérésére a francia 
felsőoktatási könyvtár- és információtudomá
nyi intézet (ENSSIB) könyvtárában

Hozzászólás a 94/323 tételszámú cikkhez (KF 
94/4. sz.)

Főiskolai könyvtár; Kölcsönzés -számítógéppel; 
Statisztika

A gépi információs rendszerben a mérés ér
tékes segítség lehet a vezetés számára. Le Co- 
adic cikkéhez hozzászólva a szerző a gyakorlati 
életből vett példával bizonyítja, hogy az infomet- 
riai technikának köszönhetően hogyan sikerült a 
kölcsönzések mérésére megfelelő módszert ta
lálni a Könyvtár- és Tájékoztatástudományi Fel
sőoktatási Intézetben (ENSLIB). ilyen típusú 
eszköz a kölcsönzéseken kívül más könyvtári 
funkcióknál is alkalmazható és bármely gépi in
formációs rendszerbe illeszthető.

(Autoref.)

Lásd még 141, 186

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol' 
gáltatás

95/143
CORNISH, Graham P.: The current state of UAP 
(Universal Availability of Publications): better, 
worse, or much the same? = Alexandria. 6.vol. 
1994. 3.no. 215~225.p. Bibliogr.

Az UAP (Kiadványok Egyetemes Hozzáférhe
tősége) program jelen állapota: javult, rom
lott vagy változatlan?

Dokumentumszolgál tatás; Egyesület -könyvtári - 
ríemzetközi; Hozzáférhetőség; Információtechno
lógia; Könyvtárközi kölcsönzés

A kiadványok egyetemes hozzáférhetősége a 
könyvtárügy központi kérdése. Az utóbbi tíz év
ben az UAP program sokat tett ennek az elvnek 
az előmozdítására, és sok kutatás folyt e célbői. 
A politikai változások eltüntették az ideológiai 
akadályokat a világ néhány országában, de 
egyes államok szétesésével helyettük újak kelet
keztek. Kelet-Európábán a központi támogatás 
megszűnése a könyvkiadást és á könyvtárak 
költségvetését egyaránt érintette; néhány könyv
tár már nem részesül kötelespéldányból. A 
könyvtárközi kölcsönzés térítésessé tétele egyre 
általánosabbá válik, bár a könyvtárak gyakran 
nem tarthatják meg a befolyt pénzt. Az UAP 
program által tervezett, a könyvtárközi kölcsön
zésben alkalmazandó utalvány rendszer a valu- 
táris elem kiküszöbölésében segíthet a tranzak
ciók során. A technológia a sokkal jobb hozzáfé
rés lehetőségét kínálja, akár a teljes szövegű 
CD-ROM-ok, akár az online közvetítés útján, de 
mivel a hozzáféréshez eszköz szükséges, mé
lyítheti a szakadékot a gazdagok és szegények 
között. A szerzői jog kérdése szintén megoldan
dó; ebben segít a CITED program. Az UAP aka
dályainak többsége a könyvtárak hatókörén kívül 
esik. A dokumentumszolgáltatásban a kereske
delmi szektor is egyre nagyobb szerepet játszik. 
A könyvtárközi együttműködés lassan fejlődik. 
Összességében elmondható, hogy a hozzáfér
hetőség javult, de még sok a tennivaló e téren.

(Autoref.)

95/144
TRUESDELL, Cheryl B.: Is access a viable 
alternative to ownership? A review of access 
performance = J.Acad.Librariansh. 20.vol. 1994. 
4.no. 200-206.p. Bibliogr. 56 tétel.
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Pótolhatja-e a dokumentum beszerzését a 
hozzáférés? A szakirodalom a hozzáférés 
megbízhatóságáról

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Gazdaságosság -könyvtárban;
Könyvtárközi kölcsönzés; Szakirodalmi szemle 
[forma]

Az amerikai egyetemi könyvtárakat tömörítő 
szövetség (ARL) új statisztikái szerint a tudomá
nyos kiadás és a könyvtári gyarapítás közötti 
szakadék drámaian növekszik. A technológia vi
szont új lehetőségeket nyújt a szükséges doku
mentum azonosítására, lelőhelyének megállapí
tására, sőt, egy-két napon belüli megszerzésére.

A felmerült -  és a szaksajtóban folyamatosan 
jelenlévő kérdés az, hogy az “elérés” (“hozzá
férés”) és a “birtoklás” (az adott könyvtárban va
ló “meglét”) azonos értékű-e, felcserélhető-e. Az 
elérés (ide értve a hagyományos könyvtárközi 
kölcsönzést és a kereskedelmi dokumentumeilá- 
tó szolgáltatást egyaránt) értékeléséhez három 
szempontot vehetünk figyelembe: a költséget, az 
időt és a teljesítési arányt.

A könyvtárközi kölcsönzés költségét egy 
1985-ös szakirodalmi áttekintés 1 és 15 USD 
között változónak találta, az 1993-as nagyarányú 
vizsgálat szerint pedig a tudományos könyvtárak 
átlag 18,62 USD-t költenek egy tudományos 
dokumentum/cikk kölcsönzésére, vagy másola
tának megvásárlására, egy kölcsönadás (másik 
könyvtárnak) pedig átlag 10,93 USD-ba kerül 
teljesített kérésenként. A könyvtárközi kölcsön
zési forgalom összköltsége tehát közel harminc 
dollár tranzakciónként (ennek 60-77%-a bérkölt
ség). A tanulmány sajnos csak a költségekkel 
foglalkozik, és nem tér ki a megbízhatóságra, 
gyorsaságra. Felmerül a kérdés: a mai doku
mentumszolgáltató piacon milyen színvonalú 
szolgáltatás érhető el 30 dollárért?

A hozzáférés csak akkor lehet a birtoklás al
ternatívája, ha időbeni, és megbízható. Különféle 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a felhasználó ak
kor tartja ezt elfogadhatónak, ha 24-48 óránál 
többet nem kell a hozzáférésre várnia. Ugyanak
kor az olvasók 77%-a 5-6 napot is hajlandó várni 
a “marginálisabb” anyagokra (más eredmény 
szerint 75% egy-két hétnél nem akar többet vár
ni), s mindössze 26% utasítja el a könyvtárközi 
kölcsönzést, annak időigénye miatt. Egy 1983-as

felmérés a könyvtárközi kölcsönzés 2-3 hetes 
időigényét említi, a friss adatok pedig a kereske
delmi dokumentumszolgáltatókat is belevéve 7 
és 24 nap közé teszik a hozzáférés idejét. A 
szinte általánosan elvárt 24-48 óra csak szűkebb 
körű ellátó rendszerekben érvényes, az esetek 
90-95%-ában.

Egyes cikkek arra mutatnak rá, hogy az olva
só örömmel fogadta a 3-5 napra előjelzett vára
kozást, amikor biztos lehetett abban, hogy ad
digra valóban meg is érkezik az igényelt doku
mentum. A megbízhatóság, a kérések kielégíté
sének aránya ugyanis az idővel legalább azonos 
fontosságú tényező. A vizsgálatok szerint viszont 
a kereskedelmi vállalkozások drágább szolgál
tatása nem feltétlenül hatékonyabb és kielégí
tőbb, mint a hagyományos könyvtárközi kölcsön
zés. A felmérések szerint az OCLC könyvtárközi 
kölcsönzési alrendszere 95-100%-os sikerrel 
működik, a dokumentumszolgáltatók legfeljebb 
90%-ot érnek el.

Az elérés három fokoztát érdemes megkülön
böztetni: a 24-48 órás gyors, a 3-5 napos normál 
és az 1-2 hetet igénybe vevő kutatói szolgálta
tást, s a kéréseket ezeknek megfelelően kell ke
zelni. Az elérés pedig csak akkor válik a birtoklás 
reális alternatívájává, ha bizton mondhatjuk az 
olvasónak, hogy igényét 24 órán (vagy 3 napon) 
belül ki tudjuk elégíteni, s az általunk megadott 
időpontban ő valóban meg is kaphatja a kért 
dokumentumot.

(Mohor Jenő)

95/145
BRAID, Andrew: Electronic document delivery: 
vision and reality = Libri. 44,vol. 1994. 3.no. 
224-236.p.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás - 
álmok és valóság

Dokumentumszolgáltatás; Számítógép-hálózat; 
Távmásolás

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás egy 
több részletből összeálló folyamat része. Ezért is 
van zavar az elektronikus dokumentumszolgál
tatás definíciói körül, amelyek hol az egész folya
matot, hol csak annak egy részét foglalják ma
gukban. Ez különösen igaz a dokumentumok
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képernyőn való megnézése és papírra való 
nyomtatása vonatkozásában. Miután az utóbbi 
gyakran fordul elő, szükségtelen a két forma 
éles elkülönítése. A cikk csak a szoros értelem
ben vett dokumentumszolgáltatás kérdéseivel 
foglalkozik.

Ugyancsak vitatható a fentiekhez hasonló 
módon a faximile képek küldése, történjék akár 
faxon, akár a hálózatok valamely eszközévei.

A British Library Document Supply Centre 
(BLDSC) azért választotta a más formákkal 
szemben igen nagy helyet foglaló faximile formá
tumot, mert ez képes egy nyomtatott oldalon 
megjelenő információk gyors megragadására, 
valódi faximile reprodukálására, ami az informá
ciót fizikai formájához kötő felhasználók eseté
ben igen fontos. (Itt és a következőkben ez a 
szerző magánvéleménye és nem a BLDSC hiva
talos álláspontja.)

A jelenlegi indokok egy része érvényét veszt
heti, mivel a kiadók egyre többet használják a 
Standard Generalised Markup Language 
(SGML) formátumot. Ennek használata lehet a 
jövő útja, bár az így készült fájlok olvasásához 
szükséges szoftverek implementálása még eltart 
egy ideig.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás 
iránti érdeklődés mostanában egyrészt azért nőtt 
meg, mert csak nemrégiben vált technikailag le
hetővé viszonylag nagy méretű fájlok továbbítá
sa, másrészt a folyóiratárak emelkedése legin
kább a folyóirat-előfizetési ügynökségeket fenye
geti, ezért ezeknek az intézményeknek lépniük 
kellett. Látták, hogy a könyvtárak ugyan sok elő
fizetést lemondanak, de az olvasók igényelnék a 
cikkeket. Elkezdték tehát utánozni az olvasó 
szokásos viselkedését. A tartalomjegyzékek 
böngészését az elektronikusan hozzáférhető tar
talomjegyzékek helyettesítik a helyben nem járó 
folyóiratok vonatkozásában. Ez jelentette az 
elektronikus tartalomjegyzékeket szolgáltató 
Current Awareness Services (CAS) megszületé
sét. A tartalomjegyzékek azonban nem elégítik ki 
az olvasót, a cikkek másolatára is igénye van, 
tehát az ügynökségek megkezdték a dokumen
tumok szolgáltatását, gyakran fax útján.

A BLDSC a folyóirat-előfizetési ügynöksége
kéhez hasonló okok miatt kezdett dokumentum
szolgáltatással foglalkozni. Az elektronikus doku
mentumszolgáltatás magas szintű szolgáltatás, 
amely a felhasználó “asztalára” hozza a doku
mentumot, miután a felhasználó saját számító

gépén kikereste és megrendelte. A folyamat gé
pesíthető, ezért költségkímélő.

A BLDSC-nek is meg kell küzdenie konkuren
seivel, akik az elektronikus médium használatá
val gyakran alá tudnak kínálni a BLDSC-hez ha
sonló hagyományos szolgáltatóknak.

Az 1970-es években kezdtek kísérleteket a 
CCIIT 3. csoportú faxokkal. A göteborgi Chal
mers Műszaki Egyetemmel folytatott együttmű
ködés 1982-ben kevesebb mint két perc/oldal 
sebességet és átlag négy oldalankénti hibát 
eredményezett. A kis feloldóképesség és más 
problémák ellenére ez a faxküldési mód sürgős 
kérések teljesítésére megfelel.

A telefonvonalak kis sávszélességét műhol
das átvitellel próbálták meg kiküszöbölni. Az 
Apollo project 1987-ben azonban megbukott, 
aminek főként politikai okai voltak.

Erre az időre már megjelentek a 4. csoportú 
faxok, amelyek nagyobb felbontást nyújtanak, 
normál papírra képesek nyomtatni, de ISDN 
hálózat kell használatukhoz, ami elterjedésüket 
egyelőre akadályozza.

1991-ben újabb műholdas kísérletek követ
keztek VSAT és DTH technológiával, de ez több 
kérdést vetett fel, mint ahányra választ adott.

A hálózati továbbítást egyre többen választ
ják. Ehhez szabványosításra is szükség van, 
ezért hozták létre az Elektronikus Dokumentum- 
csere Csoportot (Group on Electronic Document 
Interchange, a továbbiakban GEDI), amelynek 
többek között tagja a BLDSC, az RLG, az 
OCLC. Mivel már egymástól eltérő rendszerek
ben folyik a dokumentumcsere, a GEDI a doku
mentumcsere formátumára és a csere-mecha
nizmus leírására koncentrál és keretjellegű 
szabályozást ad. A GEDI részt vett az OSI 
információkeresési és könyvtárközi kölcsönzési 
protokolljainak kidolgozásában, amelyekkel saját 
mezői szoros kapcsolatban állnak.

1993. januárjában kezdődött az EDIL (Elec
tronic Document Intechange between Libraries) 
program, amely az EU több országában próbálja 
ki a könyvtárak közötti elektronikus dokumen
tumcserére a GEDI ajánlásait (a programról 
részletesen lásd a 147. számú referátumot).

A BLDSC a brit szerzői jogi szabályoknak 
megfelelően szolgáltat, így egyes szolgáltatások 
jogdíj fizetését is jelentik.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás 
előtt szervezeti akadályok is állnak. Ha a teljes 
folyamat gépesíthető lesz, munkaerő takarítható
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meg. A közvetlen végfelhasználói dokumentum
szolgáltatás megkerülheti a könyvtárakat, tehát a 
könyvtárosokat meg kell tanítani ezeknek az 
eszközöknek a használatára, különben veszé
lyeztetve érezhetik magukat és akadályozni fog
ják a fejlődését, amelyben nekik is fontos szere
pük lehetne.

(Koltay Tibor)

95/146
HUGENHOLTZ, P. BERNT: Copyright and 
electronic document delivery services = 
Interlend.Doc.Supply. 22.vol. 1994. 3.no. 8-14.p.

A szerzői jog és az elektronikus dokumen
tumszolgáltatás

Másolatszolgáltatás; Szerzői jog; Távmásolás

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás 
gyors előretörése számos komplex, a szerzői jo
gokkal kapcsolatos problémát vetett fel. Az Euró
pai Bizottság Könyvtári Programokért felelős Fő- 
igazgatósága által támogatott számos kutatási
fejlesztési projekt sikere múlik azon, hogy az 
elektronikus dokumentumszolgáltatással kap
csolatban felmerülő szerzői jogi problémákra 
megoldás szülessen.

A cikk célja, hogy 1. felvázolja a dokumen
tumszolgáltatásnak a szerzői jogi törvényekkel 
kapcsolatos vonatkozásait, 2. felsorolja a progra
mok kidolgozása közben a résztvevők által ta
pasztalt gyakorlati szerzői jogi problémákat, 3. 
javasoljon néhány lehetséges megoldási módot.

A technológiai fejlődés (optikai karakterfelis
merés, adattömörítési technikák, egyre nagyobb 
hálózati adatátviteli sebesség, etc.) következté
ben változóban van a dokumentumszolgáltatás 
tartalma. Bár napjainkban még jelentős szerepe 
van a papírnak mint hordozó közegnek, a jövő
ben a dokumentumszolgáltatás digitalizálódása 
várható. A könyvtárakat sújtó szigorú költségve
tési megszorítások következtében a könyvtár- 
közi kölcsönzés jelenlegi formája átalakul majd 
az együttműködésen alapuló dokumentumszol
gáltató hálózatokká. A változások oka a speciali
zálódó felhasználói igények kielégítésének szük
ségessége, az információszolgáltató intézmé
nyek versenye, valamint az Internet növekvő 
népszerűsége. A világhálózat segítségével szer

ző és olvasó (felhasználó) közvetlenül kommuni
kálhat egymással a kiadók, a dokumentumot fel
dolgozó szakemberek (késleltetők) beavatkozá
sa nélkül. A jövőben a könyvtáraknak nagyobb 
hangsúlyt kell helyezniük a hozzáférésre a táro
lással szemben, a hálózati kapcsolatra a gyűjte
ménnyel szemben, valamint a gyors dokumen
tumszolgáltatásra és a felhasználó igénye sze
rinti információra.

A legtöbb európai ország szerzői jogi törvé
nyeiben egyértelműen elkülönül a legális doku
mentumszolgáltatás (archiválás, könyvtári fel- 
használás, oktatás, idézhetőség, etc.) a tiltott fel- 
használástól. De hogyan minősítsük az elektro
nikus dokumentumszolgáltatást? Az egyes 
országok gyakorlata nagyon eltérő az elektro
nikus “másolatok” kérdésében. Fontos lenne tör
vényben szabályozni, mit értünk reprodukálás, 
tárolás, átvitel, másolás, megjelenítés alatt, hi
szen a reprográfiai szolgáltatásokról rendelkező 
törvények nem vonatkoztathatók az elektronikus 
dokumentumszolgáltatásra. Az “elektronikus má
solás” szerzői jogi státuszáról folytatott vitában 
eltérő álláspontra helyezkednek a kiadók és a 
könyvtárak, utóbbiak érthetően kevésbé szigorú 
szabályozáshoz ragaszkodnak.

A szerző megvitatásra szánja javaslatait, 
amelyeket három kategóriába sorol: törvényes 
szabályozás, szerződéses és technikai megoldá
sok. Fontosnak tartja, hogy az egyes országok 
egyeztessék az elektronikus dokumentumszol
gáltatásra vonatkozó szerzői jogi törvényeiket, 
valamint azt is, hogy a szerzői jogok kollektív ér
vényesítésének lehetősége törvényes kereteket 
nyerjen. A szoftverterjesztes szabályozásához 
hasonlóan elképzelhetőnek tartja, hogy a fel
használók száma szerint készüljön szerződés az 
elektronikus dokumentumszolgáltatás esetében 
is.

Technikai (szoftver) eszközökkel azonban 
megoldható az is, hogy csak azok a felhasználók 
jussanak az elektronikus úton érkező dokumen
tumhoz, akik fizettek érte.

(Szalontai Zita)

95/147
TEHNZEN, Heike: EDIL - Electronic Document 
Interchange between Libraries. Kurzbericht über 
die Phasen 1 und 2 des EU-Projektes = 
Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994.11.no. 1791-1796.p.
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EDIL - a dokum entum ok e lektronikus cseréje 
a könyvtárak között. Beszámoló az Európai 
Unió program jának 1. és 2. szakaszáról

Dokumentum szolgáltatás; Együttműködés - 
nemzetközi; Számítógép-hálózat

Az EDIL program 1993-ban indult, időtartama 
30 hónap. Francia, német, holland és angol 
könyvtárak konzorciuma vesz benne részt, fele
részben az Európai Bizottság könyvtári prog
ramja, felerészben az érintett országok finanszí
rozzák. Célja egy kísérleti rendszer kifejlesztése, 
amelynek keretében négy európai számítógép
hálózat között elektronikus dokumentumszolgál
tatás folyhat.

Az első fázisban elemezték az EDIL-part- 
nerek rendelési eljárásait és a végfelhasználók 
szükségleteit. A rendelési források lényegében 
azonosnak bizonyultak, ezért egységesítésre 
nem lesz szükség. Elhatározták viszont egy 
közös folyóiratkatalógus létrehozását.

Az EDIL keretében történő megrendeléseket 
a meglévő hálózatokba illetve online rendelési 
rendszerekbe fogják integrálni. A jelenleg műkö
dő országos könyvtárközi kölcsönzési rendsze
rek között lényeges különbség van: Franciaor
szágban és Hollandiában a szolgáltató könyv
tárak alkotnak hálózatot, Angliában egyetlen 
központi szolgáltató központ van, Németország
ban decentralizált, szakterületenként felosztott 
rendszer működik. A felmérések szerint az angol 
és francia használók készek magasabb díjat 
fizetni, ha a szolgáltatás gyorsabbá válik, a né
met és holland használók viszont elégedettek a 
négy óra alatti fax-szolgáltatással.

A szervezeti struktúrák és az igények elem
zése mellett egy olyan relét hoznak létre, amely 
figyelembe veszi a GEDI (Group on Electronic 
Document Interchange) specifikációkat és kapu
ként tud működni a különböző platformok és az 
eltérő dokumentumszolgáltatási szabványok kö
zött. A dokumentumküldő és a -fogadó könyvtár 
ugyanis csak akkor tud közvetlenül kommunikál
ni, ha ugyanahhoz a hálózathoz tartoznak, és 
ugyanazt a kommunikációs protokollt használják. 
Két különböző domain esetén viszont szükség 
van egy relére, amelynek funkciói a következők:

1. az elektronikus dokumentumok fogadása, 
konvertálása és átvitele, 2. két nemzetközi relé 
közötti kommunikáció a GEDI adathálózati struk
túrában. Az EDIL-relé szoftvere 1994. októberé
től áll rendelkezésre tesztelésre.

Németország részéről a hannoveri Egyetemi 
Könyvtár és Műszaki Tájékoztató Könyvtár 
(UB/TIB) vesz részt a programban. A kért doku
mentumokat EDI FACT formátumba konvertálják, 
majd e-postával vagy fájlként küldik meg a cím
zettnek. Az elektronikus dokumentumszolgálta
tást a program kiértékelése után minden végfel
használónak fel fogják ajánlani. A szükséges 
műszaki előfeltételek: e-posta-csatlakozás és/vagy 
fájltranszfer-lehetőség, megfelelő képernyő vagy 
nyomtató, és a formátumok fordításához szüksé
ges szoftver.

Az UB/TIB a meg rend elése két először e-pos- 
ta útján visszaigazolja. Ezután a dokumentumot 
szkennerrel digitalizálják és egy -  részben auto
matikusan generált, részben kézzel kiegészített 
-  fejjel (header) látják el. A dokumentumot aztán 
FTP-vel vagy FTAM-mel a rendelő fél EDIL- 
reléjének megküldik. Az átvitelre az X.25 hálóza
tot vagy az Internetet használják.

Még nem született döntés a digitalizált doku
mentumok elektronikus formában való archiválá
sáról. Németországban ezt a szerzői jog jelenleg 
nem is teszi lehetővé. A tapasztalatok szerint 
egyébként is csak az esetek 3%-ában ismétlőd
nek meg a kérések, ezért gazdasági megfontolá
sok sem indokolják ezt a megoldást.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 104, 105

Dokum entációs eljárások és termékeik

95/148
ODINI, Cephas: The performance of manual 
indexes and online databases in information 
retrieval = Libr.Rev. 43.vol. 1994. 6.no. 44-49.p. 
Bibliogr. 6 tétel.
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A manuális indexek és az online adatbázisok 
hatékonyságának értékelése az információ- 
keresésben

Index; Információkeresési rendszer értékelése; 
Online információkeresés; Referáló lap; Tájékoz
tatás -műszaki

A szerző a Sheffieldi Egyetemen végzett 
összehasonlító vizsgálat eredményeiről számol 
be, mely az információkeresés néhány manuális 
és online forrásának értékelését tűzte ki célul a 
műszaki tudományok területén. Két manuális in
dex (az Engineering Index és a Current Technol
ogy Index) teljesítményét veti össze három meg
felelő adatbáziséval (COMPENDEX, NTIS és 
SCISEARCH). Mind az öt forrás esetében a fő 
összehasonlítási szempont a relevancia aránya 
és a pontosság volt. Az online keresés számos 
előnnyel rendelkezik a manuálissal szemben, a 
manuális forrásoknak azonban még sok olyan 
tulajdonságuk van (pl. jó referátumokat közöl
nek), melyek értékessé teszik őket. Mivel 100%- 
os relatív relevancia-arányt és pontosságot le
hetetlen elérni, kompromisszumra kell törekedni 
az adatbázisok kiválasztásánál.

(Autoref.)

95/149
BENOIST, Dominique - LE CROSNIER, Hervé: 
Périodiques et lectures: répondre a l’attente du 
public = B u ll.B ibi.Fr. 39.tom. 1994. 4 .no. 
67-75.p.

Res. angol és német nyelven

Folyóiratok és olvasók: hogyan elégíthetők ki 
a használók elvárásai?

Gépi könyvtári hálózat; Hatékonyság; Időszaki 
kiadvány; Index

A könyvtárosok gyakran nehezen találnak vá
laszt az olvasói kérdésekre, mert nem tudják, hol 
keressék az információt. A legfőbb gondot az ún. 
népszerű magazinok jelentik, mert ezeket ritkán 
dolgozzák fel az adatbázisok. A szerzők ismerte
tik az erről készült francia indexeket és néhány 
amerikai folyóirat-adatbázist, melyek népszerű

magazinok cikkeit is feltárják. A szerzők végül 
bemutatják a Caeni Egyetem könyvtárában ki
dolgozott indexet és mérlegelik ennek könyvtári 
hálózaton történő terjesztésének lehetőségeit.

(Autoref.)

Lásd még 180

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

95/150
WITTE, Rainer F.V.: 40 Jahre Deutsche 
Blinden-Hörbücherei. 40 Jahre im Dienste der 
Blinden und Lesebehinderten = Bibl.für Alle. 
11 .vol. 1994. 4.no. 3-8.p.

40 éves a Német Vakok Hangos Könyvtára. 
40 év a vakok és gyengénlátók szolgálatában

Hangos könyv; Vak könyvtárhasználó

1954 óta működik Marburgban (Hessen tarto
mány) a Német Vakok Hangos könyvtára, ez volt 
az első hangos könyvtár Németországban. Mar
burg után több hasonló intézmény is létrejött az 
egyes német tartományokban, Berlin, Stuttgart, 
München, Köln, Lipcse stb. székhellyel. Közülük 
az esseni 1986-ban financiális okok miatt meg
szűnt.

A marburgi intézmény kezdetben önálló jogi 
társaság volt, anyagi támogatást kapott a Néme
tországi Vakok Szövetségétől és más szerveze
tektől, valamint állami és tartományi támogatást 
is élvezett. 1986-ban önállósága megszűnt, a 
vakok és csökkentlátásúak országos oktatási in
tézményének részlege lett, egyike az ott működő 
médiaellátó egységeknek. Helyi önállóságát 
megtartotta. A vakok hangos könyvvel való ellá
tását az ellátó intézményen belül két másik 
könyvtárral megosztva végzi: a Braille-könyvtár- 
ral (alapítva 1916-ban) és az Aidos-szal (mely a 
tudományos irodalomról gondoskodik.)

A könyvtár ellátóköre Hessen tartományon 
kívül átterjed Németország egészére, sőt az or
szághatáron túli német anyanyelvűekre is. Jelen
leg kb. 6500 használót tartanak számon, napon
ta átlag ezer hangos könyvet postáznak ki. A 
posta nemzetközi megállapodás alapján díjmen
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tesen végzi a szállítást. A kölcsönzés évi mennyi
sége átlagosan 140 ezer hangos könyv kb. 850 
ezer kazettán. Magas a használat során megsé
rült dokumentumok száma is: évente kb. 30 ezer 
kazettát kell javítani vagy pótolni. Az állomány 
közel 8 ezer címből áll, átlagosan 5 példányban, 
A mintegy 40 ezer mű 240 ezer kazettát jelent.

1986 óta a könyvtár, mint a vakok országos 
oktatási intézményének részlege évi 1,500 ezer 
márka juttatásban részesül. (Németországban 
nem szabályozza egységes jogi rendelkezés a 
vakok könyvtári ellátását, mint pl. az USA-ban 
vagy néhány skandináv államban.) Költségvetési 
keretéből a marburgi hangos könyvtár évi új 150 
címet állít elő, ezenkívül kb. 50 új címet átvesz 
más hangos könyvtáraktól. Ehhez jön még há
rom házilag szerkesztett és előállított hangos új
ság: a Sajtótükör, a Marburgi könyvszemle és a 
Fejhallgató című információs kazetta. Több, ere
detileg nyomtatott formában megjelenő folyóira
tot hangzó formában is előállítanak és terjeszte
nek (pl. a Spiegelt.) A hivatásos kiadók hangos 
könyv kazettáiból csak szerény mértékben egé
szítik ki az állományt, mivel a javítási célú kópia
másolásnak ebben az esetben jogi akadályai 
vannak.

Az állománygyarapításnál arra törekednek, 
hogy az irodalom minden területe képviselve le
gyen, de külön hangsúlyt helyeznek a tudomá
nyos és a szakkönyvekre, a marburgi könyvtár
nak ui. kiemelt feladata a vak és gyengénlátó 
tanulókról, egyetemi, főiskolai hallgatókról való 
gondoskodás.

A könyvtár központi katalógust vezet a hoz
záférhető hangos könyvekről, hogy a költséges 
kettős hangfelvétel elkerülhető legyen. A köz
ponti katalógust minden németországi hangos 
könyvtár állományára ki kívánják terjeszteni, je
lenleg 14 intézmény 35 ezer könyvcíme szerepel 
benne, s évente mintegy másfél ezer címmel 
gyarapodik. (Ez a szám impozánsnak látszik, de 
meggondolandó, hogy évente 50 ezer könyveim 
jelenik meg német nyelven.)

A jövőben a könyvtár szeretné szolgáltatásait 
korszerűbb technológiával nyújtani, a CD techni
ka bevezetését tervezik. Korábban ez az eljárás
mód csak speciális gyártási technikával volt le
hetséges és csak tömegméretekben kifizetődő, 
ma már az előállítás illetve másolás kisüzemileg 
és kis példányszám mellett is elképzelhető. A 
hangoskönyv-ellátás szempontjából ez a tech
nológia számos előnnyel járna: jobb minőség, ki

sebb és kevesebb hordozóeszköz, az egyes 
szövegrészek könnyebb visszakereshetősége. 
Jelenleg azonban még többféle technológia 
folytatja konkurenciaharcát a piacon, a verseny 
nem dőlt el, ezért a könyvtár nem kötelezheti el 
magát jelenleg egyik mellett sem. Problémát okoz 
a lejátszókészülékek biztosítása is. Az új tech
nológia bevezetése terén az angol és amerikai 
könyvtárak előbbre tartanak, mint a hullámvölgy
ben levő német hangoskönyvtári szolgáltatás.

(Katsányi Sándor)

95/151
HUNTER, lan: E lectron ic publishing at 
Gateshead Libraries and Arts Service = Man.Inf. 
1.vol. 1994. 10.no. 30-32.p.

A Gateshead Libraries and Arts Service mul
timédia információs rendszereket készít (CD-I 
formában) fogyatékosok számára

CD-I; Multimédia; Testi fogyatékos olvasó

A brit Gateshead Libraries and Arts Service 
(GLAS), sikeresen együttműködve a város sérült 
embereket támogató tanácsával (Gateshead 
Council on Disability) a közelmúltban részt vett 
egy, az egészségügyi minisztérium által finanszí
rozott hároméves programban (National Disability 
Information Project, NDIP), amely 1994 szeptem
berében fejeződött be. A projekt részeként Com
pact Disc Interactive (CD-I) multimédia terméke
ket készítettek fogyatékos használók számára; e 
munkálatok eredményeiről számol be a cikk.

Azért választották a CD-l-t, mert ennek a hor
dozónak a használatához csak egy tv-készülék 
és egy CD-I lejátszó szükséges, vagyis nincs 
szükség mikroszámítógépre, amelyet a sérült 
használók sokkal kevésbé tudnának elérni és 
használni, mint az egészségesek.

A GLAS már rendelkezett multimédia-készí
tési tapasztalattal: HyperCard szoftverrel készí
tették el a HyperTour nevű idegenforgalmi tájé
koztatási szolgáltatást (az erről szóló cikk referá
tumát lásd a 92/087-es tételszámon).

A fogyatékosok számára 1993 februárjában 
adták ki az Into Work -  Employment Opportuni
ties for Disabled People című lemezt a sérült 
emberek munkalehetőségeiről, amely a hasonló 
című könyv anyagát tartalmazza, de a szövegen
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kívül hang és mozgókép, valamint brit jelbeszé
des illusztrációk is segítik a használókat.

A következő termék, a gatesheadi kórházak 
kalauza, A Guide to Gateshead Hospitals címen 
jelent meg. Ezen a lemezen az információk ben- 
gáli, kantoni, angol, hindi, urdu és punjabi nyel
ven, valamint a brit jelbeszéd útján állnak rendel
kezésre.

A GLAS görög és olasz partnerintézmények
kel együtt részt vesz az Európai Unió TIDE 
(Technical Initiative for Disabled and Elderly 
People) programja keretében szervezett ESLI 
(European Sign Language Interactive) nevű pro
jektben is. Három éven belül három lemezt kí
vánnak kiadni: egyet-egyet a résztvevő országok 
számára. A tartalom: digitális videóval támoga
tott képes jelszótár.

1994 áprilisában a Council on Disability egy 
speciális kábeltévé-csatornát is indított a sérült 
használók számára.

Az Európai Unió által finanszírozott REAC
TIVE Telcom nevű projekt keretében a GLAS 
egy nemzetözi konzorcium tagjaként olyan in
teraktív teletext rendszer kifejlesztésén dolgozik, 
amely a távközlési csatornákon közvetített be
széd automatizált felismerésére épül.

A sérültek számára készülő CD-I termékek 
elkészítéséhez elengedhetetlen a normál szöve
gek különféle célzatú átírása. E feladattal kapcso
latban az AIRS (Access to Information and Read
ing Services) szolgáltatásait kell kiemelni. E szol
gálat -  Európa egyetlen beszélő napilapjának a 
kiadásán túlmenően -  a legkülönbözőbb 
dokumentumok hangrögzítését, valamint Braille- 
és öregbetűs formára történő átírását is vállalja.

(Novák István)

95/152
IPPOLDT, Lidia: Wartosci terapeutyczne lektűr 
szkolnych = Poradnik Bibi. 1994. 9.no. 1-3.p.

Az iskolai olvasmányok gyógyászati értékei

Biblioterápia; Gyermek- és ifjúsági olvasók

Az általános és középiskolások -  hazai termi
nológiával élve -  ajánlott és kötelező olvasmá
nyai az “illetékesek” körében általában nem ör
vendenek osztatlan népszerűségnek. A diákok a 
jegyekért való küzdelem sajátos kiegészítő meg

terhelését látják bennük, a pedagógusok pedig 
nem mindig értenek egyet az egyes művek ilye
tén minősítésével. Ezen kívül jelenleg e művek
nek számos televíziós vagy filmes adaptációja 
van, úgyhogy elolvasásuk helyett mind többen 
megnézésük mellett döntenek.

Ám bármilyen is ezeknek az olvasmányoknak 
a fogadtatása és megítélése, azt senki sem ta
gadja, hogy megismerési, didaktikai és nevelési 
értékeik vannak. A cikk szerzője szerint gyógyító 
értékeik sem elhanyagolhatók.

Iménti állítását arra alapozza, hogy a rabeci 
Diabetológiai Kórház kis ápoltjainak körében 
ilyen irányú kísérletet végzett. Ennek lényege az 
volt, hogy az ajánlott és kötelező olvasmányok 
szövegéből olyan részleteket emelt ki, amelyek
nek megvitatása, esetenként “eljátszása” hoz
zásegítette a kísérlet résztvevőit saját állapotuk 
jobb megértéséhez és elviseléséhez, az egész
séges világhoz való viszonyuk rendezéséhez, ál
talában: közérzetük javításához, aminek alapján 
kedvezőbbé váltak gyógyulásuk kilátásai. Mind
ez a kísérletben részt nem vevő kontroll csoport 
jellemzőihez való hasonlítással mutatható ki.

A szerző megnevezte ajánlott és kötelező 
olvasmányok Magyarországon -  a Robinson 
Crusoe kivételével -  ismeretlenek. így a cikkben 
felhozott konkrét példák bemutatásától el kell 
tekinteni.

(Futala Tibor)
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