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Videó-dokumentumok oktatási intézmények 
könyvtáraiban: statisztikai elemzés

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Főiskolai 
könyvtár; Szakkönyvtár; Videokazetta

A videó az oktatás fontos segítőeszközévé 
vált. Előnyeit a nyomtatott dokumentumokkal 
szemben általánosan elismerik. Mindazonáltal 
sok időbe telt, amíg a videó a tanulási folyamat 
szerves részévé vált. Fokozódó oktatási célú 
használatának eredményeként az oktatási in
tézmények jelentős videó-állományokat építettek 
ki. E különgyűjtemények szervezéséről, kezelé
séről azonban elég keveset lehet tudni. A Preto
riai Egyetemen 1992-ben vézett kutatás során 
70 kérdőívet küldtek szét egyetemi könyvtárak
nak, technikumi könyvtáraknak, tanárképző fő
iskolák könyvtárainak, valamint mezőgazdasági, 
ápolóképző és teológiai főiskoláknak. 54 kérdőív 
érkezett vissza. A kérdőív fő kérdései a követ
kezők voltak:

-  Van az intézménynek videó-gyűjteménye?
-  Milyen nagyságú az állomány?
-  Melyik videó-formátumot gyűjtik?

-  Kölcsönöznek-e videót könyvtárközi köl
csönzéssel?

-  Vannak-e az intézménynek rögzített irány
elvei a videóval kapcsolatban?

-  Mennyi az állománygyarapítási keret?
-  Kell-e fizetni a használóknak?
- Milyen raktározási rendszert használnak?
-  Milyen mértékben hozzáférhető a gyűjte

mény a használók számára?
-  Milyen szempontú elrendezést használnak 

a kereséshez?
-  Mennyire ismerik a szerzői jogi korlátozá

sokat?

A válaszok statisztikai elemzéséből a követ
kező következtetéseket lehetett levonni:

-  a szűkös beszerzési keretek akadályozzák 
a megfelelő gyűjtemények létrehozását;

-  a legtöbb könyvtár videókazettát gyűjt;
-  a legkedveltebb formátum a VHS;
-  igen kevesen hajlandók könyvtárközi köl

csönzéssel videót küldeni;
-  a tárolásra nem fordítanak megfelelő figyel

met;
-  használati díjat egyetlen könyvtár sem kér;
-  a kazettákat általában a raktári jelzetek 

szerint tárolják, ami korlátozza a hozzáférhető
séget;

-  kevés könyvtár ismeri a szerzői jogi korlá
tokat; végül

-  általában nem készítenek a videó-gyűjte
ményre vonatkozó irányelveket.

(Novák István)
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Elektronikus k o c s i... vagy ló nélküli könyv?

Dokumentum -gépi információhordozón; Elektro
nikus könyv

A számítógépesítés új távlatokat nyitott a 
kiadásban is. Az “elektronikus könyv” különböző 
modelljeiben (amelyek közül a szerző hármat is
mertet) tovább él maga a hagyományos könyv, 
és az elnevezés is a fizikailag megfogható könyv 
képét, a szöveggel teli oldalakat idézi fel.
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Az elektronikus könyv első modellje a gépi 
szövegszerkesztésből származik. A szövegszer
kesztő a szöveget ASCII formátumba konvertál
ja. Ennek az az előnye, hogy minden szóra ke
resni lehet, és a szöveg vagy annak egy része 
további feldolgozás céljára konvertálható. E 
dokumentumok nem tartalmaznak viszont a for
mátumra vonatkozó információkat. így készülnek 
például a Project Gutenberg vagy a Library of 
the Future elektronikus könyvei.

Az első modell egyik alváltozata, amikor a 
nyomtatott oldalakat szkennerrel tapogatják le. 
Ennek az a hátránya, hogy a tárolási igény az 
ASCII-énak legalább háromszorosa, nagy felol
dóképességű monitort és nagyteljesítményű 
nyomtatót igényel, a használók csak külön meg
adott indexelő kifejezésekkel kereshetnek.

Az utóbbi alváltozat (például a Voyager Ex
panded Books nevű terméke) továbbfejlesztve 
lehetővé teszi a használók számára azt is, hogy 
manipulálják a szöveget (azaz kijelöljenek része
ket, könyvjelzőket, a margón megjegyzéseket 
helyezzenek el) anélkül, hogy szövegszerkesztő
be exportálnák azt. Egyes termékek hiperszö- 
veg-szerű kapcsolatokat is tartalmaznak. Kíván
ságra meg lehet változtatni a betűkészletet, a 
megjelenítési formát, a sortávolságot.

Egy másik alváltozat a nyelvtanulást segíti: 
képi információkat, helyes kiejtést, szómagyará
zatokat, tézauruszt, esetleg fordítást tartalmaz.

Az elektronikus könyv második modellje a 
számítógépes játékokhoz kapcsolódik. A piacon 
kapható legtöbb játéknál több adatot tartalmaz, 
és realisztikusabb szimulációkat tesz lehetővé. A 
játék különböző elektronikus információs termé
kek, például enciklopédiák, almanachok részét 
képezi (Time Aiamanac, Mammals: A Multimedia 
Encyclopedia). A cselekmény nem interaktívan 
zajlik, más szóval a menete lineáris. Legjobb 
esetben véletlenszerűen változtatják az egyes 
játékok lefolyását, többféle útvonalat és befe
jezést kínálnak.

Az elektronikus könyv harmadik modellje, az 
interaktív irodalom a televíziózással és a szóra
koztató iparral kapcsolatos. A számítógép videó
val van összekapcsolva, lehetővé teszi a használó 
számára az interaktivitást. E termékek ASCII 
szöveget, audio és video jeleket tartalmaznak 
többféle hordozón (winchester, CD-ROM és 
videolemez). Példák: Columbus: Encounter, Dis
covery, and Beyond; Illuminated Books and 
Manuscripts.

A növekvő interaktivitás, modellezési és szi
mulációs képességek elvezetnek a virtuális való
ság technikájának alkalmazásához, amely jól ki
használható például az útikönyvek esetében, a 
szépirodalomban pedig előbb-utóbb megjelen
hetnek az interaktív regények.

(Hegyközi Ilona)
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