
95/177
KIESTRA, M.D. - STOKMANS, M.J.W. - 
KAMPHUIS, J.: End-users searching the online 
catalogue: the influence of domain and system 
knowledge on search patterns = EI.Libr. 12.vol. 
1994. 6.no. 335-343.p. Bibliogr.

Hogyan keresnek a közvetlen használók az 
online katalógusban? A szakterület és a kere
sőrendszer ismeretének hatása a keresési 
stratégiákra

Felmérés [forma]; Gépi információkeresés; 
Használói szokások; Online katalógus

A Tilburgi Egyetemi Könyvtárban kísérletet 
végeztek annak felmérésére, hogyan hat a kere
sőrendszer és a szakterület ismerete a keresési 
stratégiára. A kísérletben három szak hallgatói 
vettek részt, akiknek számos keresési feladatot 
kellett megoldaniuk az online katalógusban. A 
keresendő témák a szakterület és a keresőrend
szer ismeretének mélysége szerint igen eltérőek 
voltak. A hallgatóknak két alkalommal kellett 
szakterületükhöz tartozó illetve azon kívüli té
mákban kereséseket végezniük. Az első alka
lommal a témák csekély szintű rendszerismere
tet igényeltek. Az első feladatsor megoldása 
után a csoport felének katalógushasználati is
mereteket tanítottak, a másik felének nem. A 
második alkalommal azt vizsgálták, hogy a kere
sőrendszer ismeretében bekövetkezett változás 
hogyan hatott a keresési stratégiára. A hallgatók 
keresési módszereiről videófelvételt készítettek 
és megjegyzéseiket is rögzítették (hangos gon
dolkodásra kérték őket).

Az eredmények azt bizonyították, hogy a ke
resőrendszer ismerete jelentősen hatott a kere
sés idejére és a keresési minták mennyiségére. 
Ami a szakterület ismeretét illeti, a hat elemzés
ből csak egy mutatott lényeges eltérést a kere
sési idő és a minták mennyisége szempontjából. 
Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy 
az ismert és az ismeretlen szakterület megkülön
böztetésére eléggé megkérdőjelezhető kritériu
mokat alkalmaztak, így a két terület ismerete 
közötti különbség nem volt olyan nagy, mint 
ahogy azt várták.

(Autoref.)

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS  
ÉS -TERJESZTÉS

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

95/178
TUPCIENKO-KADYROVA, L.G.: Ispol’zovanie 
gipertekstovoj technologii v biblioteke = Naucn. 
Teh.lnf. I.ser. 1994. 7.no. 12-14.p. Bibliogr. 17 
tétel.

A hiperszöveges technológia könyvtári alkal
mazása

Hiperszöveg

Az automatizált hipertext rendszerek a mes
terséges értelem kategóriájába tartoznak, mivel 
az emberi gondolkodás bizonyos folyamatait mo
dellezik.

Igen sokféle kísérleti és kereskedelmi hiper
text rendszerrel találkozhatunk, amelyek alapve
tően két csoportra oszthatók:

-  a szövegtöredékek és a szócikkek közötti 
kapcsolatok egyszerűek,

-  a tezauruszbeli és a szövegtöredékek kö
zötti kapcsolatok összetettek és hierarchikus 
rendszerekre épülnek.

A hipertext rendszerek létrehozásakor elő
ször információt gyűjtünk. A források kiválogatá
sa mellett épül az adott terület tezaurusza, 
amelynek alapján szövegtöredékeket (fragmen
tumokat) választunk ki a forrásokból és létrehoz
zuk a kapcsolatokat köztük és a tezauruszban 
feltárt terminusok között.

A második típusú hipertext rendszerekben a 
kapcsolattípusok hierarchikus rendszerét hozzuk 
létre, amely összekapcsolja egymással a a teza
uruszban található és a szövegtöredékekben
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lévő terminusokat. Ezt követi a rendszer ellenőr
zése, a hiányzó kapcsolatok és fragmentumok 
pótlása.

Könyvtárakban mindenekelőtt információke
resésre használhatjuk a hipertext rendszereket. 
A hagyományos rendszerekkel szemben a hiper- 
textben minden felhasználó a saját egyéni útját 
követve kereshet és a rendszer megoldásokat, 
utakat sugall számára. Hipertext segítségével 
egy rendszerből többféle dokumentumot (pl.refe
rátumokat, cikkeket) nyerhetünk ki outputként 
úgy, hogy kijelölünk, sorba rendezünk szövegtö
redékeket, ezeket korrigáljuk és kiegészítjük. Ez 
nagy hajlékonyságot és nyitottságot ad .

Hipertext rendszereket kutatási feladatok 
megoldására is használhatunk, de a meglevő 
eszközök ebben korlátoznak. Könyvtári automa
tizálás tervezésére vagy felmérésekhez viszont 
használhatók a hipertext rendszerek.

A könyvtári folyamatok gépesítésének első 
szakaszában bibliográfiai adatbázisok jöttek 
létre. Az adatbázisokba nem maga a dokumen
tum, hanem a rá vonatkozó információ kerül. A 
feldolgozás folyamata azonban már itt is az egy
szeri bevitel -  többszöri felhasználás mintáját 
követi.

A gépesítés második szakaszában elsődle
ges információ is bekerül a rendszerekbe, teljes 
dokumentumok és főként azok töredékei formá
jában. Ezzel megkezdődik az egyes dokumentu
mok egységének felbomlása, ami együtt jár az 
egyetemes tudás integrációjával. Ez a szint a tel
jes szövegű adatbázisoké és az első típusú hi
pertext rendszereké (pl. törvénytáraké, könyvtári 
kalauzoké), amivel a adatbázisok és a tudásbá
zisok között átmenet teremtődik meg. Megnő a 
használó szerepe, aki saját hipertext rendszere
ket és azok outputjaként új dokumentumokat 
hozhat létre.

A gépesítés harmadik szakaszában létrejön
nek a mesterséges értelem vezérelte rendsze
rek, köztük a második típusú hipertext rendsze
rek. A dokumentumok bekerülnek az adatbázi
sokba és töredékeikre bomlanak, illetve -  kisebb 
mértékben -  eredeti formájukra állíthatók vissza, 
hiszen a felhasználó nem a dokumentumot 
igényli, hanem az információt. Felemerül ilyen 
módon a szövegek optimizálásának problémája, 
azaz az információnak betűkké, hangokká való 
sűrítése és annotációkká, referátumokká való ki
bontása egészen a konkrét dokumentum vissza
állításáig.

A felhasználó egyaránt kaphat információt a 
dokumentumról, az információról és juthat hozzá 
magához az információhoz. Saját, új dokumentu
mot is létrehozhat. Ezzel megnövekednek az in
tellektuális és alkotói képességeivel szemben 
támasztott követelmények.

A könyvtáros szerepe többé már nem a köz
vetítés, hanem a dokumentumok feldolgozása 
és a tudás szervezése. Tudásmérnökké válik, 
míg a gépi rendszerek létrehozásában játszott 
konzultánsi szerepe a régi marad.

(Koltay Tibor)

95/179
HYAMS, Peter: Legal deposit o f e lectronic 
publications = Online CDROM Rev. 18.vol. 
1994. 5.no. 308-310.p.

Az elektronikus publikációk kötelespéldány- 
rendszeréről

Elektronikus publikáció; Kötelespéldány

A nyomtatott dokumentumok mellett vagy he
lyett egyre több kiadvány jelenik meg online for
mában vagy CD-ROM-on. Nagy-Britanniában 
egyelőre a kötelespéldány-szolgáltatási kötele
zettség ezekre nem terjed ki, ezért tervezik a 
kötelespéldány-törvény felülvizsgálatát. A hard
ver- és a szoftverproblémákat különböző kutatá
sok már számba vették: egyrészt bizonytalan a 
CD-ROM-ok élettartama, másrészt gondot jelent 
a hozzáférés biztosítása -  a használatba adás
hoz ugyanis sokféle konfigurációt is meg kellene 
őrizni.

A British Library berkeiben két kutatási jelen
tés is született a kötelespéldányok alternatív tá
rolásáról és szolgáltatásáról szabványos elektro
nikus formátumban. A dokumentumokat optikai 
eljárással rögzítenék, a hozzáférést pedig egy 
olyan szoftverrel (shell) biztosítanák, amely a 
mindenkori hardverhez igazítható.

E megoldás is tartogat problémákat. Alkal
masak-e archiválásra a hirdetőtáblák és vitacso
portok anyagai? Mi legyen a csak elektronikus 
úton publikált -  lektorált, színvonalas -  időszaki 
kiadványokkal? Kelljen-e az adatbázis-szolgál
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tatóknak minden egyes aktualizálásból köteles
példányt szolgáltatniuk? Az utóbbira az a javas
lat született, hogy egyszer be kell szerezni a tel
jes adatbázist, majd a rendszeres aktualizáláso
kat kell letétbe helyezni. Valós idejű tranzakciós 
szolgáltatásoknál talán bizonyos időközönként 
vett mintákat lehetne elfogadni.

Egyre többen alkalmazzák az SGML(Stand- 
ard Generalised Mark-up Languagej-kódokat. 
Ezért el kell dönteni, mi legyen a kötelespéldány- 
szolgáltatás tárgya: a kiadványoknak csak az 
SGML-kódokat tartalmazó, elsőként létrehozott 
változata vagy pedig minden egyes (már SGML- 
kódok nélküli) későbbi változat. Az első meg
oldás a tulajdonosnak és a kiadónak kedvezne, 
a második a kutatóknak. Egyelőre még csak 
elméletben merült fel az a megoldás, hogy ha 
minden kiadó használná az SGML-t, és letétbe 
helyezné a dokumentummal együtt annak 
SGML-definícióit, a további kiadásoknál pedig is
mét az SGML-definíciókat, a későbbiekben a ku
tatók tetszés és igény szerint reprodukálhatnák 
az egyes változatok megjelenési formáját.

Nagyon valószínűtlen, hogy a közigazgatás 
ugyanolyan pontosan nyomon tudná követni az 
elektronikus publikálási tevékenységet, mint a 
nyomtatottat. Norvégiában 1990 óta mind a CD- 
ROM-okból, mind az online adatbázisokból be 
kell szolgáltatni kötelespéldányt. Németország
ban, az Egyesült Államokban és Franciaország
ban a CD-ROM-okat vonták be eddig a köteles- 
példány-szolgáltatásba. A Kongresszusi Könyv
tár a CD-kiadókkal úgy állapodott meg, hogy a 
hozzáférést egy-egy PC-re vagy a könyvtár háló
zatára korlátozhatják, és megtilthatják a letöltést. 
Hasonló biztosítékokat nyújt a francia letéti rend
szer.

A British Library kutatási jelentése azt java
solja, hogy a használók otthoni vagy munkahelyi 
PC-jükről érhessék el a letétbe helyezett CD- 
ROM-okat, miközben természetesen gondos
kodnának az engedély nélküli másolás megaka
dályozásáról. Nem valószínű, hogy a kiadók 
ebbe beleegyeznek.

Az elektronikus publikálás lehetőségeit nem 
láthatták előre a kötelespéldány-szolgáltatás 
szabályozásakor. Nehéz olyan rendszert elkép
zelni, amely teljességgel kielégít minden követel
ményt.

(Hegyközi Ilona)

95/180
HELLINGA, Lotte: Project INCIPIT: a CD-ROM 
of bibliographic records of incunabula editions 
with images = Eur.Res.Libr.Coop. 4.vol. 1994. 
3.no. 302-315.p.

Az INCIPIT program: ősnyomtatványok bibli
ográfiai rekordjait és a fontosabb oldalak fo
tóit tartalmazó CD-ROM készül nemzetközi 
összefogással

A LIBER 1994. évi göttingeni konferenciáján el
hangzott előadás

CD-ROM; Gépi katalógus; Kép; Konverzió; Ős
nyomtatvány-bibliográfia

Az INCIPIT program célja, hogy a bibliográfiai 
leírások rekordjait a legfontosabb oldalak képé
vel kombinálja CD-ROM-on. Több mint kísérleti 
program, szándéka nem művészettörténeti jelle
gű és nem az ősnyomtatványok illusztrációinak 
gyűjteményét kívánja bemutatni. Az Európai Kö
zösség Bizottsága által finanszírozott terv célja, 
hogy a rekordok vizuális részére vonatkozó kö
vetelményeket feltárja és szabványokat dolgoz
zon ki.

A vizsgálat tárgyául 15. században nyomtatott 
könyveket választottak, mert ezeknek már majd
nem a teljes bibliográfiai rekordjuk elkészült. Az 
INCIPIT programhoz az ősnyomtatványok adat
bázisa, közismert nevén az ISTC (Incunabula 
Short Title Catalogue) adatbázis szolgált alapul, 
amely nemzetközi együttműködés eredménye (a 
British Library, a Bayerische Staatsbibliothek, az 
orosz és olasz nemzeti könyvtár stb. részvéte
lével).

A rekordok és képek kombinálásának techno
lógiáját -  különösen a szükséges kapcsolatokat 
és a visszakeresést lehetővé tevő szoftvert -  
már sikeresen alkalmazták például napilapok és 
szabadalmak CD-ROM változatának elkészíté
sénél. Az újdonság most az, hogy ezt a techno
lógiát bibliográfusok használják. A programban 6 
ősnyomtatvány-szakértő vesz részt (Hollandiá
ból, Belgiumból és Portugáliából egy-egy, Olasz
országból három), akik társultak egy angol ke
reskedelmi vállalattal (Research Publications 
Ltd.). A koordináló szerepet betöltő British Li
brary kétéves szerződéssel kurátort nevezett ki a 
program menedzselésére. Két év után a követ
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kező kézzel fogható eredményeket várják: 1. Az 
ISTC adatbázis összes rekordját tartalmazó CD- 
ROM elkészítését, melyek közül 4.800 képekkel 
is kiegészül; 2. A szöveges/képi rekordok tartal
mára és formátumára vonatkozó szabványok ki
dolgozását.

A bibliográfiai rekordokkal együtt bemutatott 
képek azok számára is hasznos információkat 
nyújtanak a leírandó tárgyról, akik nem szakértők 
az ősnyomtatvány-bibliográfia területén. így te
hát ez a forma gazdag intellektuális örökség 
megismerését teszi lehetővé a nagyközönség 
számára, akiknek pusztán a bibliográfiai rekor
dok semmit nem mondanának.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 146, 151, 155, 181, 188, 190

Kommunikációs technikák

95/181
SCHAFFNER, Ann C.: The future of scientific 
journals: lessons from the past = Inf.Technol. 
Libr. 13.VOI. 1994. 4.no. 239-247.p. Bibliogr. 64 
tétel.

A tudományos folyóiratok jövője: a múlt ta
nulsága

Elektronikus folyóirat; Folyóirat; Kommunikáció; 
Tudományos kutatás

Az új technológiai eredmények rövidesen 
gyökeresen megváltoztatják a tudományos kom
munikáció folyamatát. Ahhoz, hogy a jövőbeni 
változásokat megértsük, a múltat kell alaposan 
megvizsgálnunk. A tudományos kommunikáció 
történetének áttekintése során látható, hogy az 
új technológia hogyan hat a kommunkációs for
mákra. A folyóiratok hagyományosam komplex 
szerepének tanulmányozásával jobban érthető
vé válik, hogyan és mikor alkalmazhatják a folyó
iratok az új technológiai eredményeket. Ezekből 
a modellekből az a következtetés vonható le, 
hogy az elektronikus folyóiratoknak ugyanazokat 
az igényeket kell kielégíteniük mint a nyomtatot
taknak, hogy meg kell őrizniük a nyomtatott

folyóiratok számos tulajdonságát, hogy átalakítá
sukat külső erők teszik szükségessé, és hogy 
lassan fogják elérni lehetőségeik csúcsát.

(Autoref.)

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

95/182
HAUPTMAN, Robert - ANDERSON, Carol L : 
The people speak: the dispersion and impact of 
technology in American libraries = Inf.Technol. 
Libr. 13.vol. 1994. 4.no. 249-256.p. Bibliogr. 7 
tétel.

Az információtechnológia elterjedtsége és 
hatása az amerikai könyvtárakban

Felmérés [forma]; Információtechnológia

Milyen az új technológia alkalmazásának 
helyzete az amerikai könyvtárakban? Mennyire 
rendelkeznek a különböző típusú és nagyságú 
könyvtárak információtechnológiai eszközökkel? 
Valóban tükrözi-e a sok sikertörténetről beszá
moló szakirodalom a technológiai alkalmazások 
állását? Milyen technikai kihívásokkal kell szem
benézniük a gyakorló szakembereknek, akik a 
pénzügyi és személyzeti gondokkal küszködő 
könyvtárakban dolgoznak és minden nap a lehe
tő legjobb szolgáltatást próbálják nyújtani hasz
nálóiknak? Milyen közel járnak az Egyesült Álla
mok könyvtárai azon céljuk eléréséhez, hogy a 
technológiát az információszolgáltatások terüle
tén minél teljesebben alkalmazzák? Minden 
könyvtár rendelkezik azzal, amire szüksége
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