
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)

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek

95/153
LEON, R.E.: The world o f Internet: a 
client-server architecture and the new generation 
of information servers = Online CDROM Rev. 
18.vol. 1994. 5.no. 279-283.p. Bibliogr.
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Az Internet világa: a kliens-szerver kapcsolat 
és a szerverek új generációja

Ember-gép kapcsolat; Szabvány; Számítógép
hálózat; Szolgáltatások; Távközlés

Az Internetet az elektronikus globális falu elő
hírnökének szokták nevezni, amely megszüntet
te a kommunikáció távolsági és időbeli korlátáit. 
A televízió és a telefon megjelenéséhez képest 
sokkal jelentősebb és radikálisabb változást oko
zott:

Az Internet előtti idők információs szerveré
nek működését a host-guest metaforával szok
ták leírni: á használó számára a szerver hősi
ként (vendéglátóként) jelenik meg, amelyet a 
párbeszéd létrehozásához fel kell keresnie. A 
használó nem más mint vendég (guest), akinek 
meg kell tanulnia a host nyelvét, és be kell tarta
nia az általa előírt -  ráadásul hostonként eltérő -  
szabályokat, többek között emlékeznie kell a 
keresési útvonalra.

Az Internet előretörésével az információs 
szerverek új generációja jelent meg. A kliens- 
szerver metaforával leírt architektúrának három 
összetevője van: 1. kliens, 2. szerver, 3. magas 
szintű kommunikációs protokoll (vagy parancs
nyelv). A használó itt kliensként jelenik meg, nem 
pedig látogató vendégként, a szervert pedig a 
használók távoli számítógépein futó számos 
kliensprogram el tudja érni. A kliensprogram 
grafikus használói interfésszel rendelkezik, az 
architektúra platformoktól független. A szerver és 
a kliens párbeszéde folyhat interaktívan vagy a 
háttérben. A keresés állapotát és következetes
ségét regisztrálni lehet; a kereséseket, a doku
mentumokat és a dokumentumok kapcsolódásait 
el lehet menteni.

Az információs szervert a cikk olyan infor
mációforrásként értelmezi, amely lekérdezhető 
vagy amelyben böngészni lehet. A jelenlegi leg
ismertebb információs szerverek az Archie, a go
pher, a WAIS és a World Wide Web (WWW 
vagy Web).

Az Archie az anonim ftp-szerverek tar
talmában való keresésre szolgál. Automatikusan 
nyilvántartja a világ anonim ftp-lelőhelyeit és 
azok fájljait. A használók a kereséshez prioritá
sokat adhatnak meg. Az Archie telnettel és e- 
postával is elérhető.

A gopher megosztott információszolgáltatást 
tesz lehetővé. A gopher-szerverek azonosítani 
képesek a különböző típusú dokumentumokat, 
tárolják a lelőhelyükre, a más szerverekhez és 
szolgáltatásokhoz való kapcsolódásukra vonat
kozó információkat, valamint magukat a doku
mentumokat. A gopher-szerverek a WAlS-szel 
és a Webbel közös interfészt tudnak alkotni. A 
gopherhez könnyen használható kulcsszavas 
keresési segédlet a Veronica. A vele folytatott ke
resés eredménye egy olyan jegyzék, amelynek 
minden tétele egy gopher adatforrásra mutat rá.

A WAIS (Wide Area Information Server) meg
osztott dokumentum-visszakereső rendszer. A 
visszakeresés interaktívan zajlik le. A használó 
természetes nyelven teheti fel keresőkérdését. 
Válaszként a szerver megküldi a megfelelőnek 
talált dokumentumok címeit, relevanciájuk sor
rendjébe rendezve. A kliensprogram az eredmé
nyeket megjeleníti, s a használó kérheti a doku
mentumok teljes szövegét, a címekre kattintva. 
Megjelölhet egyes dokumentumokat, majd újra
futtathatja a keresést -  ez a relevanciára alapuló 
visszacsatolási lehetőség. A WAIS protokollja a 
Z39.50 szabvány bővített változata.

A WWW egy kliens-szerver alapú megosztott 
hipermédia-rendszer. A kliens program böngé
szésre szolgál, lehetővé teszi, hogy a használó a 
világ különböző részein tárolt dokumentumok 
között navigáljon a kapcsolókon keresztül, hely
ben elmentse a dokumentumokat, saját annotá
cióit rögzítse, könyvjelzőket helyezzen el stb. A 
dokumentumok a HTML (HyperText Markup 
Language) nyelvet használják. Átvitelre a szer
ver és a kliens a HTTP (HyperText Transfer Pro
tocol) protokollt használja. Kliens-alkalmazások 
szinte minden platformhoz rendelkezésre állnak. 
A dokumentumokat URL (Universal Resource 
Locator) azonosítja, amely három részre tagoló
dik: a protokoll neve, a host számítógép címe és 
a dokumentum elérési útvonala. Ha valaki egy 
Web szerverrel rendelkező intézménnyel kap
csolatba lép, először az intézmény ún. home 
page-ét (nyitó oldalát) látja meg. A Web-be 
bárhol be lehet lépni, de vannak célszerű belé
pési pontok, pl. a Virtual Library, amelyben tár
gyuk szerint vannak elrendezve az információk. 
Az Interneten többezer Web-szerver van. Az 
üzleti és a kereskedelmi szféra is megjelent (pl. 
az elektronikus vásárlás). A kormányok is hasz
nálják tájékoztatásra és közvéleménykutatásra. 
Jelentős a reklámozási tevékenység is.
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Kísérleti jelleggel a videokonferenciák is fel
bukkantak az Interneten. A használók vagy csak 
veszik az adást, vagy sugározhatnak is (az utób
bihoz videokamera és megfelelő konfiguráció 
szükséges). A Cornell University CU-seeMe pro
gramja mind a vételhez, mind a sugárzáshoz jó 
lehetőségeket kínál. Egyelőre gondot jelent a 
képek és a hang továbbításának időbeni össze
hangolása. A sávszélesség korlátái miatt jelen
leg mindössze a szürke szín nyolc árnyalata 
használható.

(Hegyközi Ilona)

95/154
TRELOAR, Andrew: Architecture for networked 
information: a comparative study of Gopher and 
World-Wide Web = J.Inf.Net. 2.vol. 1994. 1.no. 
23-46.p. Bibliogr. 29 tétel.

Hálózati információk architektúrája: a gopher 
és a World-Wide Web összehasonlítása

File-szervezés -gépi; Információkeresési rend
szer értékelése; Számítógép-hálózat; Szolgál
tatások

A hálózati információ kora

Az elmúlt néhány évben új jelenség bukkant 
fel az információval foglalkozók világában, a 
számítógépes hálózatok fogalma. Ezt az új infor
mációs jelenséget hol cyőerspace-nek, hol Mat- 
rix-nak, de leginkább csak egyszerűen a Háló- 
zat-nak hívják. Az egymással összeköttetésben 
lévő számítógépes hálózatok napjainkra túlnőt
ték az országhatárokat is (WAN -  Wide Area 
Networks) és kiterjednek az egész világra (GAN 
-  Global Area Networks). A “hálózatok hálózata” 
az Internet több mint 20.000 hálózatot kapcsol 
egybe szerte a nagyvilágban.

Az Interneten lévő szolgáltatások egyik alap
vető fogalma a protokoll. Ezekkel a megfelelő 
kommunikációs szabálygyűjteményekkel válik le
hetségessé, hogy a különböző szolgáltatásokat 
(pl. telnet, Gopher, WWW) igénybe vegyék a 
legkülönbözőbb számítógéppel dolgozó felhasz
nálók. A szolgáltatásokat alapvetően két fő rész
re lehet osztani.

-  számítógéppel támogatott kommunikáció 
(CMC -  Computer Mediated Communication) és

-  hálózati információkeresés (NIR -  Net
worked Information Retrieval).

Jelenleg az Interneten felgyorsult fejlődés ta
pasztalható. Robbanásszerű a növekedés a 
csatlakozó felhasználók és a szolgáltatott infor
mációk számát illetően egyaránt. A szolgáltatá
sok körében mind elterjedtebb az ún. kliens- 
szerver technológia. Ez a technológia lehetővé 
teszi, hogy egy szolgáltatást, amelyet a szolgál
tató a saját gépén az ún. szerver programmal 
biztosít, a felhasználó a saját gépére telepített 
ún. kliens programmal vegye igénybe. A kliens- 
szerver technológiához jól megfogalmazott és 
széles körű protokollok szükségesek, ilyenek pl. 
az ftp, telnet, Gopher, Z39.50, HTTP.

A Gopher

A Gopher, mint információs rendszer alap
elve a hierarchikus rendezettség. A felhasználók 
menük és almenük rendszereiben tájékozódva 
érhetik el a Gopher dokurhentumokat. A program 
kliens és szerver részét kifejlesztették a populá
ris operációs rendszerekre mint pl. UNIX, DOS, 
VMS, Windows. A Gopher kliens csak annyi idő
re építi fel a hálózati kapcsolatot, ameddig egy 
adott dokumentumot le nem hív a megfelelő 
szervertől. Az egy menüben szereplő dokumen
tum-tételeket különböző szerverek szolgáltathat
ják. A jelenleg használatos Gopher protokoll do
kumentumként szöveges (ASCII) és bináris fájlo
kat, újabb almenü fájlt, CSŐ telefonkönyv lekér
dezést és telnet hívást tud kezelni.

World-Wide Web

A WWW információ rendező elve a hipertext. 
A különböző szervereken szolgáltatott dokumen
tumokban elhelyezett hipertext kapcsolók men
tén lehet visszakeresni az információkat. A kap
csolók mutathatnak ugyanannak a dokumentum
nak egy másik részére, ugyanazon gép másik 
dokumentumára, de egy más gép dokumentu
maira is, amelyek lehetnek szöveges és grafikus 
dokumentumok (képi- és hangfájlok).

Találhatóak ún. karakteres WWW kliensek, 
mint pl. a LYNX, de egyre elterjedtebbek a Win
dows technikára épülő ún. grafikus kliensek mint 
pl. a MOSAIC, Cello. A WWW komplex protokoll 
leírása alapján a Web kliensekkel nemcsak
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WWW, de Gopher, anonim ftp, Usenet News és 
WAIS szolgáltatásokat is el lehet érni.

A WWW protokollja a HTTP (the Hypertext 
Transfer Protocol) egy általános forrás-címző 
rendszeren, az URL-en (the Uniform Resource 
Locator) alapul.

1994. márciusában az amerikai NSF mérései 
alapén a Web forgalma meghaladta a Gopher ál
tal közvetített információ méretét. Mindkét szol
gáltatás együttes forgalma sem éri el azonban 
még az ftp szolgáltatás forgalmát.

Viták vannak még azonban a két eltérő Inter
net szolgáltatás előnyeiről és hátrányairól. A Go
pher mellett szól, hogy a felhasználók gondolko
dási modellje sokkal inkább hierarchikus. A 
könyvtárakban évezredes hagyománya van a 
hierarchikus feltárásnak. Mindazonáltal ha egy 
tétel nem a megfelelő ágra kerül, a felhasználó
nak nem sok esélye van megtalálni a megfelelő 
információt a Gopher menük mélységében. A 
WWW hipertext eljárása sokkal gazdagabb, 
összetettebb rendezésre képes, mint a Gopher 
strukturált hierarchiája. Sajnos, ebben a gazdag 
információs kapcsolatrendszerben sokkal köny- 
nyebb is eltévedni. A Gopher továbbá jelenleg 
jobb indexelő eljárásokkal rendelkezik (Veronica 
és a Jughead), mint a WWW, bár ez hamarosan 
meg fog változni.

A jövőben valószínűleg mindkét rendszer 
egymás mellett fog létezni. Hosszú távra ugyan 
felelőtlenség tervezni ebben a gyorsan változó 
hálózati világban. Az azonban tapasztalható, 
hogy az információk tartalmuktól függően hol a 
hierarchikus, hol a hipertext rendszerben keres
hetőek vissza hatékonyabban. A kliensek tekin
tetében azonban a WWW kliensek látszanak 
hatékonyabbnak. Ezek a kliensek képesek nem
csak a WWW szerverekkel, hanem a Gopher (és 
egyéb) szerverekkel is kommunikálni és begyűj
teni tőlük az információt, ezért feltehetően széle
sebb körben terjed majd el a használatuk, mint a 
korlátozottabb célú Gopher klienseké.

(Moldován István)

95/155
CHEN, Ching-chih: Information superhighway 
and the Digital Global Library: realities and 
challenges = M icrocomp.Inf.Manage. 11.vol. 
1994. 3.no. 143-155.p. Bibliogr.

Információs szupersztráda és a “digitális 
globális könyvtár” fogalma: realitások és ki
hívások

E lektron ikus könyvtá r; H ozzá fé rhe tőség; 
Prognózis; Számítógép-hálózat

Az utóbbi években a távközlés, a multimédia
eszközök és a digitális információhordozók terü
letén végbement gyors technológiai fejlődés gyö
keresen megváltoztatta az információk előállítá
sának, gyűjtésének, rendszerezésének, közrea
dásának, terjesztésének, megosztásának és 
használatának a módját. Főként ameriakai nagy- 
vállalatok dollármilliárdokat fektetnek be egy, az 
otthonokat is elérő digitális szupersztráda kiépí
tésébe, amely a még meglévő, főleg szervezési 
problémák ellenére előbb-utóbb a potenciális 
szolgáltatók és használók rendelkezésére fog 
állni. Mindez technikailag lehetővé teszi egy 
világméretű, globális, multimédia-információkat 
szolgáltató “könyvtár” létrejöttét. A kérdés csak 
az, hogy a mai könyvtárak készen állnak-e arra, 
hogy digitális formában szolgáltassák állományu
kat egy ilyen hálózat számára?

A nagyvállalatok ugyanis, beleértve a Micro
softot is, olyan hardver- és szoftver-eszközökbe 
fektetnek dollármilliókat, amelyek elsősorban a 
népszerű játék-, ill. szórakoztató célú termékek 
használatát célozzák. Az előrejezések szerint az 
Egyesült Államokban egy-két éven belül már 500 
távközlési csatorna fog szolgálni az ilyen jellegű 
multimédia programok közvetítésére. Fennáll te
hát a veszély, hogy mire a hőn óhajtott infor
mációs szupersztráda megérkezik, már jobban 
fog rá illeni a “szórakoztatási szupersztráda” el
nevezés.

Hogyan készüljenek fel a könyvtárak a globá
lis könyvtár korszakára? íme, néhány követendő 
példa. A New York-i Columbia Egyetem könyv
tára a “Project Janus” keretében egy olyan virtu
ális könyvtár létrehozásán munkálkodik, amelyik
ben több millió dokumentum teljes szövegét és 
képanyagát fogják digitálisan tárolni optikai le
mezeken. Az amerikai Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár 1995. január 1-én bejelentette, hogy a 
könyvtári állomány kiemelt fontosságú formátu
ma az elektronikus információ lesz. A könyvtár e 
formában kívánja terjeszteni a szolgáltatásait, 
mert meg van győződve arról, hogy “a nyomta
tott hordozókra épülő információterjesztés nem

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 355



képes lépést tartani a modern mezőgazdaság 
szükségleteivel.”

A szerző kitér a globális könyvtár megvalósí
tása előtt álló akadályokra is (pl. korlátozó nem
zeti információpolitikák, szabványok hiánya, tele
kommunikációs költségek, nyelvi problémák, 
eltérő könyvtári szokások), majd az információs 
szupersztráda tulajdonságait tárgyalja “A Jó, a 
Rossz és az Elkerülhetetlen” címszó alatt. Akik 
már használják az Internetet, bizonyára tisztában 
vannak a szupersztráda jó oldalaival. A “Rossz” 
oldalán elsősorban a “tartalom” kulcsszóval kife
jezhető probléma áll: túl sok az értéktelen, bal
laszt-információ a hálózaton. Ezzel kapcsolatban 
a következő kérdések merülnek fel:

-  hogyan lehet kiszűrni az értékes informá
ciókat az értéktelenek közül?

-  hogyan tudnak a könyvtárak konkrét, egye
di igényekre irányuló információkat szolgáltatni?

-  hogyan tudnak a komoly, tudományos-ok
tatási információk versenyre kelni a népszerű vi
deojátékokkal?

Egyébként ez az utolsó kérdés, a szórakozta
tó elektronika gigászi méreteket öltő növekedése 
az, amelyet az “Elkerülhetelen” címszó alatt rész
letesebben is kifejt a szerző. Amíg fennáll az a 
tény, hogy egy-egy új videojátékba minimum 1-2 
millió dollárt fektetnek be, addig méltán aggód
nak a könyvtárosok és információs szakemberek 
amiatt, hogy ki fogja hasonló mértékben finan
szírozni a tudományos és oktatási célzatú alkal
mazásokat.

(Novák István)

95/156
TAYLOR, Arlene G.: The information universe: 
will we have chaos or control? = Am.Libr. 25,vol. 
1994. 7.no. 629-632.p. Bibliogr. 7 tétel.

Információs univerzum: sikerül-e rendet te
remteni?

Bibliográfiai számbavétel; Feldolgozó munka; 
Számítógép-hálózat

A számítógépes szakemberek -  öntudatla
nul -  gyakran használnak könyvtári analógiákat 
a hálózatok új fejleményeinek bemutatásakor 
(polcok, katalógus stb.). A könyvtárosok ugyan
akkor úgy érzik, hogy veszélybe került szerepük

az elektronikus információ korszakában. Pedig a 
nyomtatott dokumentumok rendszerezésére az 
utóbbi másfél évszázadban kialakított elvek igen 
jól felhasználhatók az online információforrások 
kezelésében is. A számítógépes szakemberek 
vagy nem ismerik a könyvtári rendezési elveket, 
vagy nem hiszik el, hogy azok az elektronikus 
adatokra is jól alkalmazhatók. Talán ennek okai 
a terminológiában is keresendők. A hagyomá
nyos könyvtári kifejezések nem alkalmazhatók 
az online környezetben. Vegyük csak a bibliog
ráfiai ellenőrzést. A “biblio” előtag a könyvre utal. 
Most már azonban nem könyvekről, hanem a 
szó legszélesebb értelmében vett információhor
dozókról van szó. Ezért aztán ideje, hogy infor
mációszervezésről beszéljünk. Ez a következő
ket foglalja magában:

1. Valamennyi típusú információhordozó 
(nyomtatott és egyéb) létének és azonosító je
gyeinek nyilvántartásba vételét azok létrejötte
kor.

2. Ezek szisztematikus beszerzését a könyv
tárak, levéltárak, archív Internet kommunikációs 
fájlok és más letéti helyek számára. -  Korábban 
ezek tárolása a számítóközpontok feladata volt. 
A számítógép-hálózatokban el kell dönteni, mi 
legyen online hozzáférhető és mi kerüljön archí
vumba, s az utóbbi kategóriából mi érdemes a 
tartós megőrzésre.

3. Név, cím, tárgy és más egyéb hasznos 
szempontok szerinti hozzáférés biztosítását az 
információhordozókhoz. -  Az Interneten egyelő
re nem áll rendelkezésre katalógus- vagy index
szerű kifinomult keresési eszköz. A kulcsszavas 
keresési lehetőség többé-kevésbé kielégítő. Az 
állományok növekedésével felmerül, hogyan le
het majd tájékozódni a lelőhelyekről. -  Bármine
mű egységesítés és a keresés-megjelenítés 
kialakítása nem megy automatikusan, feltétlenül 
emberi beavatkozásra van hozzá szükség.

4. Az információs csomagok lelőhelyének 
megállapítását. -  Egyre többen tudják, hogy az 
Interneten online dokumentumok férhetők hozzá, 
ezért szükség lesz arra, hogy az ftp-archívumok 
Internet-címei rendelkezésre álljanak. Közeleg 
az idő, amikor az elektronikus úton feladott ké
résre elektronikus úton szolgáltatják majd a do
kumentumokat.

A könyvtárosok mind a négy feladat ellátásá
hoz értenek, abban tapasztalatokkal rendelkez
nek. Elmondható róluk, hogy információszerve
zési szakemberek, és mindig is azok voltak.

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



Külföldi fo lyóirat-figyelő

A jövőben olyan tájékoztató szakemberekre 
lesz szükség, akiket a használók telefonon vagy 
e-postán el tudnak érni, akik értik az Internet és 
egyéb online információforrások struktúráját, és 
segítenek a használóknak megkeresni, amire 
azoknak szükségük van.

Ugyanez áll a gyűjteményfejlesztésre is. Az 
online dokumentumok beszerzése az internet 
különböző forrásaiból hasonló készségeket igé
nyel, mint amilyenekkel a gyarapító könyvtáro
sok rendelkeznek.

A vezetőknek azért kell jártasságot szerezni
ük az információszervezésben, hogy megalapo
zott döntéseket tudjanak hozni az információ- 
technológiával kapcsolatos kérdésekben. Ha 
ugyanis az információszervezés rovására taka
rékoskodnak, a könyvtárakat az információs te
rület peremére szorítják.

(Hegyközi Ilona)

95/157
HESELTINE, Richard: A critical appraisal of the 
role of global network in the transformation of 
higher education = Alexandria. 6.vol. 1994. 3.no. 
159-171 .p. Bibliogr.

A globális hálózatok szerepe a felsőoktatás 
átalakulásában

Didaktika -felsőoktatási; Egyetemi hallgató; Infor
mációtechnológia; Oktatás információellátása; 
Számítógép-hálózat

Az Egyesült Királyságban a 90-es évek első 
felében három vizsgálat is folyt az egyetemi 
könyvtári ellátás helyzetéről, köztük volt a Follett 
Report is. Mindhárom hangsúlyozta a hálózatok 
szerepét az információellátásban és felhívta a 
figyelmet a koordinált, proaktív megközelítés 
fontosságára. Az, hogy a hálózatok a változáso
kat maguk mozdítanák elő, veszélyes tévedés -  
nem mások, mint segítő technológia. Igen fon
tos, hogy tisztában legyünk vele, milyen célok ér
dekében használható fel az Internet, különösen 
azzal, hogyan kapcsolódik a változásban lévő 
felsőoktatáshoz. Az elektronikus vagy virtuális 
könyvtárat, amelyhez az “állomány helyett hoz
záférés” koncepciója is társul, sokszor úgy mu
tatják be, mint amely megoldja az egyetemi 
könyvtárak gondjait (finanszírozás, növekvő hall

gatói létszám, minőségbiztosítás). A legfonto
sabb kihívás azonban nem az információs szu
persztráda létrehozása, hanem a felsőoktatás 
átalakítása. A kutatást támogató információs 
rendszerek továbbfejlesztéséhez a technológia 
már adott (e-posta, hirdetőtáblák, lehetőség a 
preprintek kicserélésére), de fennáll az a ve
szély, hogy nő a szakadék az információban 
szegények és gazdagok között, és kérdéses a 
nyomtatott folyóirat jövője. Radikális változtatá
sokra van szükség a tulajdonlási szokások és a 
kutatási eredmények számbavétele területén. 
Mindez azt szolgálja, hogy a kiadási ipar csak 
azért részesüljön térítésben, amit ténylegesen 
teljesített, amikor szolgáltatói szerephez jut az 
információ-előállítók által ellenőrzött felsőok
tatási kommunikáció rendszerében. A könyvtáro
sok számára javasolt szerepek (navigálás és in
formációgyűjtés) sikere kétséges; szerepük lehet 
viszont a források felderítésében és a hozzáféré
si segédletek kialakításában (amelyek az okta
tóknak segítenek abban, hogy megismerjék és 
rendelkezésre bocsássák a megfelelő oktatási 
anyagokat), és talán abban is, hogy a használók 
megtanulják, hogyan lehet az információforráso
kat értékelni és köztük kritikusabban válogatni. 
Országos koordinációra és cselekvésre van 
szükség annak érdekében, hogy a releváns, 
színvonalas információs szolgáltatások ténylege
sen elérhetők legyenek a hálózatokon.

(Autoref. alapján)

95/158
BONARIO, Steve - THORNTON, Ann: Library- 
oriented lists and electronic serials = Microcomp. 
Inf.Manage. 11.vol. 1994. 3.no. 209-226.p.

Könyvtári témájú levelező csoportok és elektro
nikus folyóiratok

Elektronikus folyóirat; Elektronikus posta; Könyv
tártudományi tájékoztatás; Számítógép-hálózat

A dokumentum összegyűjti a könyvtári szak
emberek érdeklődésére számot tartó levelező 
csoportokat és elektronikus folyóiratokat. Célja a 
hálózati információforrást használók segítése az
zal, hogy 1. megadja a kiválasztott elektronikus 
levelező csoport és folyóirat nevét és címét; 2.út
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mutatást ad e források hozzáférési módjáról; 3. 
tárgymutatót közöl a forrásokról.

A dokumentum eredetileg Charles Bailey 
(University of Houston Libraries) munkája volt. 
1990-ig ő gondozta, ellenőrizte és publikálta 
időnként. Az eredetihez hasonlóan ez a kiadás is 
közli azoknak a levelező csoportoknak és folyói
ratoknak a nevét és címét, melyek Kotsikonas, 
Thomas vagy más szerver szoftvert alkalmaz
nak. A jegyzék az egyre inkább használt Internet 
címeket tartalmazza a kevésbé használt BITNET 
címek helyett; a BITNET címeket csak akkor 
közli, ha nem áll rendelkezésre Internet cím. 
Ezenkívül fő értéke a tárgymutató, mely a könyv
tárak érdeklődésére számot tartó források gyors 
visszakeresését teszi lehetővé.

(Autoref.)

95/159
MARLOTH, Heinz: Internet - und kein Ende? = 
Bibliothekdienst. 28.vol. 1994. 12.no. 1958-1969.p. 
Biblliogr. 18 tétel.

Az Internet és a német könyvtárak

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózat

Az Internetről szóló tudományos munkák a 
mindenkori szaknyelv és sokféle rövidítés is
meretét feltételezik, sok olyan hivatkozást tartal
maznak hazai és külföldi irodalomra, amelyek 
eredetije nem mindig egyszerűen hozzáférhető. 
A gyakorlatias írások egyes részszempontokat 
tárgyalnak, a nagyobb összefüggéseket csak 
vázlatosan említik.

Németországban sok könyvtárosnak okoz 
még nehézséget a számítógépek kezelése. A 
könyvtári rendszereket bonyolultnak tartják, hol
ott a bonyolult rendszerek egy meghatározás 
szerint azok, amelyek fejlesztése több mint 100 
emberévet vett igénybe, és amelyek forráskódja 
több mint 500 ezer jelből áll.

A hálózatok német irodalmából hiányzik a 
könyvtárak által létrehozott és használt hálóza
tok (pl. az OCLC és a Fidonet) alapos ismerteté
se. Az Internetnek azt a hátrányát, hogy nyitott 
hálózat, éppolyan kevéssé emlegetik, mint azt a 
pozitívumát, hogy hardverfüggetlen.

Az irodalomban gyakran tisztázatlan fogal
makkal operálnak és összekeverik a célokat az

eredményekkel. Túl sokat emlegetik az amerikai 
információs szupersztrádát, és említést sem 
tesznek az európai törekvésekről, amelyeket a 
Bangemann-jelentés foglal össze.

A szerző az alapfogalmakat és a speciális 
németországi problémákat foglalja össze a kö
vetkezőképpen:

Az Internet a világ legnagyobb TCP/IP alapú, 
kliens-szerver architektúrájú hálózati rendszere. 
1981-ben 213 Internet host működött -  1994. 
januárjában már 2.217.000. Németországban a 
könyvtárgépesítés nem kielégítő szintje miatt 
még nem tudják kihasználni az Internet lehető
ségeit. Vitathatatlan az az előnye, hogy a kere
sést, a nyilvántartást, a megrendelést és a doku
mentumszolgáltatást, valamint a távoli adatbázi
sok gyarapítási és katalogizálási célú használa
tát egyaránt lehetővé teszi. Fel kell azonban 
hívni a figyelmet arra, hogy mindig csak az 
adatállományok részei hozzáférhetőek, és min
den szakterületen speciális ismeretekre van 
szükség ezek lekérdezéséhez. Az Internet- 
csatlakozáshoz a kis könyvtárakban nincsenek 
meg az adottságok (hardver, szoftver, hálózati 
kapcsolat). Maga a csatlakozás és az Internet 
használata egyelőre ingyenes, de a hálózat díjai 
országonként eltérőek. Jelenleg ez kizárólag a 
kutatók, az egyetemi és főiskolai hallgatók és a 
helyi hálózat révén Internet-kapcsolattal ren
delkező intézmények munkatársainak nem jelent 
pénzügyi problémát. A csatlakozás létrejötte 
után jelentős képzési ráfordításra van szükség. 
Az Internet használóinak ugyanis nem áll rendel
kezésre help desk vagy hotline.

Az Interneten elérhető német könyvtárakról 
nincs megfelelő tájékoztatás a szakirodalomban. 
Hiányzik az útmutatás azokról az intézményekről 
is, amelyekkel Internet-kérdésekben konzultálni 
lehetne, illetve az egyéb hálózati szolgáltatókról. 
A cikkek szinte mindegyike hallgat a kockázatok
ról, nem hívja fel a figyelmet az adatvédelem és 
a vírusvédelem fontosságára. A német irodalom
ban alig lehet a netikettről (a hálózati etikáról), a 
levelezésben használt betűszavakról és jelekkel 
kifejezett érzelmekről (smiley) olvasni. További 
problémák: a hozzáférés nincs szabályozva, az 
ember-gép kommunikációt a szolgáltató szabá
lyozza, rendezetlenek a teljes szövegek elektro
nikus továbbításának szerzői jogi kérdései.

A könyvtárak döntik el, csatlakoznak-e az In
ternethez, előtte azonban érdemes lenne végig
gondolni, hogy ezt megelőzően nem lenne-e
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gazdaságosabb és célszerűbb egy, majdan az 
európai könyvtári hálózatba beépülő német 
hálózatot létrehozni.

(Hegyközi Ilona)

95/160
SKOGMAR, Göran: Information networking in 
the Nordic countries: a Swedish perspective = 
J.Inf.Net. 1.vol. 1994. 2.no. 136-156.p. Bibliogr. 
26 tétel.

Tájékoztatási hálózatok a skandináv orszá
gokban -svéd  nézőpontból

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -nemzetközi; 
Felsőoktatási intézmény; Számítógép-hálózat

A skandináv országokban az információs 
szektor egyik legdinamikusabban fejlődő része a 
felsőoktatási könyvtárak hálózata. Valamennyi 
ország rendelkezik ilyennel, és közöttük a kb. 
60.000 számítógépet összefogó NORDUNET 
hálózaton keresztül folyik az együttműködés. En
nek operációs központja a stockholmi Royal In
stitute of Technology (KTH), amely egyben az 
Internet és az Ebone regionális központja is.

A felsőoktatási könyvtári hálózatot valamennyi 
országban az jellemzi, hogy szinte az összes fel
sőoktatási intézmény a tagja (izlandon még az 
általános és középiskolák is), elérhetővé teszi az 
országos vagy felsőoktatási intézmények által 
épített központi katalógusokat, lelőhelyjegyzéke
ket és a nemzeti bibliográfiát. Ezt az is segíti, 
hogy a skandináv országokban viszonylag ha
mar kezdtek osztott katalogizálási és bibliográfiai 
rendszereket működtetni.

Az 1972-ben bevezetett svéd LIBRIS az 
egyik első és legnagyobb bibliográfiai rendszer 
Európában, amely 4 millió címet tartalmaz. Leg
főbb erőssége, hogy a svéd felsőoktatási és 
szakkönyvtárak online módon végzik az adat
bevitelt, a feldolgozást. A nyolcvanas években a 
tagkönyvtárak sokféle helyi rendszert hoztak 
létre (Geac, DOBIS/LIBIS, TINLIB stb.), ame
lyeket külön kellett csatlakoztatni a LIBRIS-hez. 
A fejlesztési tervek között szerepel a retrospektív 
konverzió, a SUNET-en át történő kapcsolódás, 
a könyvtárközi kölcsönzési rutinok és intelligens 
interfészek fejlesztése, új adatbázisok építése, il
letve a LIBRIS átalakítása sokoldalú információs

rendszerré, amelyet nem csak könyvtárak, 
hanem bármely végfelhasználó igénybe vehet.

Dániában a nagyszabású DANBIB projekt 
keretében egyesíteni akarják az összes bibliog
ráfiai forrást (a felsőoktatási könyvtárak ALBA/ 
SAMKAT rendszerét és a közművelődési könyv
tárak BASIS rendszerét) egy UNIX alapú osztott 
rendszer keretei között. A norvég BIBSYS har
madik verziója készül, amely kliens-szerver tech
nológiára és osztott adatfeldolgozásra épül. A 
rendszer alkalmas ügyviteli feladatok ellátására 
is. A finn LINNEA rendszer jelentős fejlesztésen 
megy keresztül.

A skandináv SR-Net program keretében 
megkísérlik az Európai Unió által javasolt SR 
(Search and Retrieve, ISO 10162-63) protokollt 
alkalmazni a bibliográfiai rendszerekben, ami le
hetővé tenné a különböző információkereső 
rendszerek összekapcsolását, és szétválasztaná 
az adatbázisokat és a használói interfészeket, 
ezáltal jelentős lépést hozna a valóban nyitott 
rendszerek irányába.

Az IAN! (Intelligent Access to Nordic Informa
tion -  Intelligens Hozzáférés a Skandináv Infor
mációhoz) program célja intelligens, PC-alapú 
interfész kifejlesztése a skandináv bibliográfiai 
hálózatokhoz és a nemzetközi adatközpontok
hoz.

A könyvtári automatizálás és az információs 
hálózatok építése terén jelentkező nemzetközi 
trendek a skandináv országokban is érvényesül
nek. A kilencvenes években a nyitott és osztott 
rendszerek ideje jött el, nagysebességű hálóza
tokkal, szabványosítással és grafikus használói 
interfészekkel. A központi bibliográfiai szolgálta
tások szerepe -  a várakozásokkal ellentétben -  
nőtt a helyi hálózatok elterjedésével. Szaporod
tak a tájékoztató és teljes szövegű adatbázisok, 
amelyeket a könyvtárosok és a végfelhasználók 
egyaránt igénybe vesznek. A norvég nemzeti 
könyvtári szolgálat is számos speciális adatbá
zist fejleszt, videotex interfészt biztosít, és több 
helyen készül CD-ROM a nemzeti bibliográfiák
ról.

Az északi országok jelentős szerepet játsza
nak az európai felőoktatási hálózatokban és ma
guk is használói ezeknek. A legtöbb OPAC kap
csolódik a NORDUNET-hez, illetve az Internet
hez. Az SR programban pedig az a határozott tö
rekvés testesül meg, hogy a skandináv nemzeti 
bibliográfiai szolgáltatásokat egyetlen rendszer
be foglalják.
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Az elektronikus kiadás eddig nem öltött nagy 
méreteket a skandináv országokban. Rendelke
zésre állnak viszont a kereskedelmi fogalomban 
újságok elektronikus változatai és számos CD- 
ROM termék (szótárak, enciklopédiák, nemzeti 
bibliográfiák, központi katalógusok és lelőhely- 
jegyzékek).

A könyvtárközi kölcsönzési kéréseket már ré
gen online módon továbbítják, magukat a doku
mentumokat azonban rendszerint a hagyomá
nyos úton juttatják el, mert az ígéretes kísérletek 
ellenére a távmásolás még mindig túlságosan 
drága, a szkennelés pedig túl lassú. Nagy remé
nyeket fűznek a Pica RAPDOC programjához.

A helyi és országos hálózatok összekapcso
lása, a PC forradalom, a kliens-szerver technoló
gia és az új protokoll szabványok alkalmazása a 
fejlődés új szakaszát nyitotta meg a skandináv 
országokban, melynek végső célja az, hogy áz 
adatátviteli hálózatokat ugyanolyan könnyű le
gyen használni, mint a közönséges telefont. Ezt 
segíti az olyan információkeresési szabványok 
alkalmazása, mint a Z39.50, az ST és az SQL, 
amelyek -  a használói interfészek fejlődésével -  
lehetővé teszik, hogy egyre több adatbázis le
gyen elérhető egy helyi munkaállomásról. Az 
egyre gazdagodó rendszerben a kereskedelmi 
szolgáltatásoknak is meglesz a szerepük.

Az információs infrastruktúra fejlesztésében 
és az információs politika alakításában a keres
kedelmi cégek mellett a könyvtáraknak is aktív 
szerepet kell vállalniuk. Az északi államokban 
hiányzik a könyvtárak és más információs szol
gáltatások közötti összhangot, az információs 
politikát kialakító szervezet.

(Orbán Éva)

95/161
KLUGKIST, Alex: The “Open Library Network”: 
Pica and SURFnet = J.Inf.Net. I.vol. 1993. 1,no. 
53-64.p.

A “Nyílt Könyvtári Hálózat”: a Pica és a 
SURFnet együttműködése

Együttm űködés -belföldi; Gépi könyvtári hálózat

1969-ben a holland Királyi Könyvtár és öt 
egyetemi könyvtár együttműködési megállapo
dást kötött, amelyhez a későbbiekben más tudo

mányos, szak- és közkönyvtárak is csatlakoztak. 
1985-ben hozták létre Pica néven a könyvtárak 
automatizálását segítő alapítványt.

Az osztott katalogizálásra szolgáló központi 
adatbázisba más országok nemzeti bibliográfiáit 
is betöltötték. Az esetek 80%-ában nem kell ka
talogizálni a műveket: 20%-ukat át tudják venni a 
betöltött nemzeti bibliográfiákból, 40%-ot más 
könyvtárak már katalogizáltak, 20%-nál a ko
rábbi kiadás leírását lehet felhasználni. Az adat
bázist több mint 100 könyvtár használja, naponta 
125 ezer tranzakcióra kerül sor.( Az egyetemi 
könyvtárak kialakítottak egy tárgyi feltáró rend
szert, amely egy átfogó (kb. 2000 kódot tartal
mazó) osztályozási rendszerből és tárgyszavak
ból áll. Ez szolgál majd a gyűjtőkörök egyezteté
sére is.) Az adatbázis a belföldi könyvtárközi köl
csönzés alapja is egyben. A Picán keresztül 
kapcsolódni lehet a British Library Dokumentum- 
szolgáltató Központjának rendszeréhez; és fo
lyamatban van az összeköttetés kialakítása más 
rendszerekkel (LASER, SUNIST, BRZN).

A Pica különböző adatbázisokat szolgáltat is: 
a holland szürke irodalom (GLIN), az audiovizuá
lis anyagok, a holland folyóiratok cikkeinek adat
bázisát (DOTA), valamint a kiadói adatbázist 
(NESTOR). Ezekhez kb. 200 intézmény tud jel
szóval hozzáférni.

A helyi rendszerek számára először a gyara
pítási modult dolgozták ki 1983-ban, majd 1984- 
ben a kölcsönzési és az OPAC modult. A könyv
tárak az OPAC-ban különböző helyi fájlokat is 
hozzáférhetővé tehetnek (pl. közérdekű informá
ciókat). A helyi rendszereket 20 könyvtár, köztük 
8 egyetemi használja.

A Pica saját hálózatot tart fenn, a posta 
DATAnet szolgáltatása és a SURFnet kutatási 
hálózat révén. Sikeresen kapcsolódik más könyv
tári rendszerekhez (a rotterdami városi könyvtár 
ALS rendszeréhez és az utrechti egyetem GEAC 
rendszeréhez). Számos nemzetközi projectben 
vesz részt (ISO, EDIFACT, EDILIBE stb.).

Az új verziók már tekintetbe vették a hálózati 
infrastruktúra lehetőségeit: a Nyílt Könyvtári Há
lózat (OBN) program keretében (1990-től) bővítik 
az OPAC lehetőségeit (OPAC3). A virtuális ter
minál protokoll segítségével a felhasználók elér
hetik mások OPAC-jait is egy menüből. Jelenleg 
csak keresésre van mód, hamarosan kölcsönöz
ni is lehet majd. A Pica elektronikus levelező 
rendszerét beépítik a SURF-mail levelező rend
szerébe.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A PC-ket speciális könyvtári szoftverrel ún. 
intelligens bibliográfiai munkaállomásokká alakít
ják át. A könyvtárosok rendelkezésére állnak 
mind a központi (katalogizálás és könyvtárközi 
kölcsönzés, online keresés), mind a helyi Pica 
funkciók (gyarapítás, kölcsönzés, OPAC). Az 
OPAC-ba bekerülnek egyrészt a központi Pica 
adatbázis rekordjai, másrészt közvetlen bevitellel 
a helyi érdeklődésre számot tartó adatok. Az 
OPAC menürendszerű, de az országos és a he
lyi könyvtári funkciókat az arra jogosultsággal 
bíró könyvtárosok parancsmódban is használ
hatják.

A nyílt rendszer létrehozása egyeztetéseket 
tett szükségessé. Elhatározták például, hogy 
minden könyvtár maga ad jogosítványokat saját 
használóinak arra nézve, hogy ki milyen szolgál
tatást vehet igénybe. Általában megkülönbözte
tik az egyetemi és a nem egyetemi használókat, 
és törekednek azonos szolgáltatások nyújtására. 
A nem regisztrált használók csak a referensz- 
szolgáltatásokat vehetik igénybe. A térítések te
rén a kölcsönös elszámolást tűzték ki célul. 
Hogy mennyit hárítanak át a használókra, az a 
helyi döntéstől függ.

A nyílt rendszer szolgáltatásairól egy tarta
lomjegyzék tájékoztat majd, ez áttekinti és ismer
teti az elérhető katalógusokat és adatbázisokat, 
a tárgy szerinti válogatást is segítve.

A RAPDOC program keretében a Pica tag
könyvtárak felosztják egymás között a könyvtár- 
közi kölcsönzésben leggyakrabban kért 7500 fo
lyóiratot. A cikkek bibliográfiai rekordjaiból egy 
adatbázist hoznak létre, amelyet betöltenek a 
Pica központi adatbázisába. Az egyes könyvtá
rak kötelezik magukat az előfizetés fenntartására 
és a cikkmásolatok 24 órán belüli szolgáltatásá
ra (xeroxban, faxon, de lehetőleg digitalizált ké
pek megküldésével e-posta útján).

1993-ban a német Alsó-Szászország és 
Sachsen-Anhalt tartomány, valamint a Deutsche 
Bibliothek frankfurti, lipcsei és berlini részlege is 
üzembe helyezte a Pica központi és helyi rend
szereit. Az OBN tehát az országhatárokat is 
átlépte. Fontos lépést jelent ez az európai egy
ség megteremtésében a könyvtári és tájékozta
tási területen.

(Hegyközi Ilona)

95/162
VAN DER WERF, Titia: InfoServices: 
cooperation between the national research 
network service and the National Library in the 
Netherlands = J.Inf.Net. 2.vol. 1994. 1.no. 
13-22.P.

A holland országos kutatási hálózat és a 
nemzeti könyvtár együttműködésén alapuló 
szolgáltatás: az “InfoServices”

Együttműködés -belföldi; Kutatás információellá
tása; Nemzeti könyvtár; Számítógép-hálózat

A cikk a SURFnet (a holland kutatási hálózat 
szervezete) és a Királyi Könyvtár közös erőfeszí
tését írja le a holland országos hálózati infor
mációszolgáltatás (InfoServices) megteremtésé
re. Kiemelten foglakozik a két szervezet közötti 
együttműködés módjával, különös tekintettel a 
különböző háttérből adódó lehetőségekre és az 
eddigi kudarcokra. Bemutatja az InfoServices 
program létrejöttének körülményeit, a szerver 
megtervezését és felépítését, és mérlegeli a 
hálózati források katalogizálásának, osztályozá
sának és rendszerbe szervezésének lehetősé
geit. Egy évvel a program indulása után megál
lapítható, hogy a SURFnet és a nemzeti könyv
tár együttműködése sikeres volt, szerződésüket 
további egy évre meghosszabbították. Mindket
ten kölcsönösen elismerték egymás szakértel
mét: a nemzeti könyvtárét a tájékoztatás, a 
SURFnetét a hálózati technika területén.

(Autoref.)

Lásd még 124, 145, 147, 170, 188, 191

Természettudományi és műszaki tájékoztatás

Lásd 148
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Társadalomtudományi tájékoztatás

95/163
BABYNIN, i.V. - KRETOV, V.S.: Osnovnye 

•napravleniá avtom atizacii informacionno- 
analiticeskoj deátel’nosti MID RF. = Naucn.Teh. 
Inf. 1 .ser. 1994. 6.no. 12-17.p.

Az Oroszországi Föderáció Külügyminisztéri
umában folyó információelemző munka auto
matizálásának alapvető irányai

Számítógépesítés; Tájékoztatás -közigazgatási; 
Tájékoztatás -politikai

Az Oroszországi Föderáció Külügyminisztéri
uma rendkívül bonyolult feladatrendszerrel (dip
lomáciai, konzuli, személyzeti, irányítási-koordi
nációs és gazdasági feladatokkal) jellemezhető, 
és bonyolult szervezetet (központi apparátust, 
külföldi képviseleteket és háttérszervezeteket) 
működtető intézmény. Ennek megfelelően infor
mációs központjára is számos, korántsem egy
szerű feladat hárul. E feladatoknak azonban 
csak akkor tud -  a kor diktálta és a legfejlettebb 
nyugati államokban elért színvonalnak megfele
lően -  eleget tenni, ha számítógépesítettsége és 
telekommunikációs ellátottsága semmiben sem 
marad el a kor és a legfejlettebb nyugati államok 
színvonalától.

Az informatizálási rendszerterv a célok meg
határozásából indul ki (külpolitikai, szociális
gazdasági, szervezési-technikai célok), és a 
következő elvek érvényesítését teszi kötelezővé: 
rendszerszerű megközelítés, a feladatok és az 
eszközök összhangja, igazodás a nemzetközi 
szabványokhoz, a költségvetési és egyéb forrá
sok vegyes igénybevétele a megvalósítás köz
ben, a továbbfejlesztés lehetőségeinek biztosítá
sa. Az ekként kialakított tervből adódnak a külön
féle jellegű megvalósítási, informatikai, szervezé
si és irányítási, költségvetési és elemzési, 
funkcionális feladatok.

A rendszer funkcionális struktúrája a követke
ző: a központi apparátus és a külföldi képvisele
tek alrendszerei, az adatátvitel minisztériumon 
belüli rendszere, a részben nyilvános adatbázi
sok, információkommutációs központ, rendszer- 
irányító központ.

A megvalósítás közben számos elvi követel
ménynek kell eleget tenni. Ezek betartása teszi 
lehetővé, hogy már a megvalósított részletek 
működése is pozitív eredményekre vezessen.

A rendszerből 1993 és 1994 között a diplo
maták automatizált munkahelyei, valamint a köz
ponti apparátus és néhány külföldi intézmény 
főosztályainak, szolgálatainak és igazgatóságai
nak lokális hálózatai valósultak meg.

Az eddig megtervezett rendszer egészének 
megvalósítása 1995 és 1996 között megy majd 
végbe. Ezt követően a szakértő rendszerek rea
lizálása kerül napirendre.

(Futala Tibor)

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

Lásd 158

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

95/164
KARTASOV, N.: Magiá zapadnyh terminov i 
rossijskie realii = B ib lio téka. 1994. 11.no.
16-20.p.

A nyugati terminológia mágiája és az orosz 
realitások

Állami irányítás; Terminológia; Vezetés

A cikknek mindössze annyi köze van a nyu
gati szakkifejezésekhez, hogy elítéli azok túlzó,
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