
Könyvszemle;

Retrospektív katalogizálás Európá
ban: a 15-19. század nyomtatott köny
vei. (Az 1990. november 28-30. között 
Münchenben megtartott nemzetközi 
konferencia előadásai)

Az 1989. évi párizsi iFLA konferencián fogal
mazódott meg a régi könyvek számítógépes fel
dolgozásával kapcsolatban egy nemzetközi meg
beszélés szükségessége. A számítógépes adat- 
rögzítés a könyvtári feldolgozás és együttműkö
dés új formáit tette lehetővé. Az egyes országok 
természetesen igyekeznek kialakítani saját rend
szerüket, ezért nemzeti programok készülnek, 
ugyanakkor az Európai Közösség létrejöttével 
mind fontosabbá válik az együttműködés, hiszen 
egy nemzetközileg egyeztetett munkaterv alapján 
sokkal kisebb költséggel és rövidebb időn belül 
lehetne létrehozni egy nemzetközileg használha
tó adatbázist.

A konferencia szervezését a British Library és 
a Bayerische Staatsbibliothek vállalta, a résztve
vők személyre szóló meghívást kaptak, s voltak 
közöttük néhányan az ún. kelet-európai orszá
gokból is, így Magyarországról e sorok írója. Kép
viseltette magát az Európai Közösség, az IFLA, a 
Library of Congress, az OCLC és az RLG (Re
search Libraries Group -  Tudományos Könyv
tárak Egyesülete) is. Az elhangzott előadásokat 
tartalmazza a kötet, kiegészítve néhány fel nem 
olvasott, de írott formában a hallgatóság között 
szétosztott beszámolóval.

A két rendező intézmény, a British Library és 
a Bayerische Staatsbibliothek részéről J. Michael 
Smethurst és Franz Georg Kaltwasser vázolta a 
helyzetet, az előbbi szerint a legfőbb problémák 
az egységesítés terén mutatkoznak, különböző 
formátumok léteznek az egyes országokban 
(MARC, UKMARC, USMARC, UNIMARC, MAB- 
DB stb.), valamint különböznek a katalogizálás 
szabályai is (AACR2, RAK, PICA stb.), s bár léte
zik az ISBD, s egyre inkább elfogadott, megoldat
lan még a személy és testületi nevek egységesí
tése.

E problémához kapcsolódik Kaltwasser Nyel
vi akadályok az adatcserében című előadása is, 
amelyben megemlítette, hogy míg a német kata
logizálási szabályzat (RAK-WB = Regeln für al
phabetische Katalogisierung. Vol. 1. Regeln für 
wissenschaftliche Bibliotheken, Wiesbaden 1983.)
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teljes mértékben elfogadta az 1961-es párizsi, il
letve az 1969-es koppenhágai nemzetközi kon
ferencia ajánlását, mely szerint az eredeti nyelvű 
névalakot kell használni az ókori és középkori 
szerzők, az uralkodók, valamint számos testületi 
név (pl. egyházi szervezetek) vonatkozásában, 
ezzel szemben az angol-amerikai szabályzat 
(AACR) az angol nyelvi formát teszi kötelezővé, s 
ezt fogadta el a Library of Congress és hatására 
számos amerikai könyvtár. Kaitwasser figyelmez
tet arra, hogy a nagy adatbázissal rendelkező in
tézmények szembeszegülése a nemzetközileg 
elfogadható szabályokkal a legnagyobb akadálya 
az országok közti adatcserének.

A bevezető előadások és köszöntések után 
olvashatók a kötetben az egyes országok képvi
selőinek beszámolói a náluk folyó retrospektív 
katalogizálás helyzetéről. Klaus Haller (Bayeri
sche Staatsbibliothek, München) összefoglalta a 
retrospektív katalogizálás legjelentősebb ered
ményeit, a VD 16 (Verzeichnis der im deutschen 
Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. 
Jahrhunderts), a hagyományos úton készült kata
lógus első menetben kb. 90 000 címet tartalmaz.

E nagy vállalkozás anyagának számítógépre való 
vitelét szkennerrel próbálják megoldani. A másik 
megoldás, a retrospektív katalógus konverzió, te
hát egy korábbi, hagyományos katalógus anya
gának átvitele számítógépre, ugyancsak megkez
dődött, mégpedig München és Göttingen, vala
mint egyre több németországi könyvtár együttmű
ködésével. Igen nagy problémát jelent a régi, 
kézzel írt katalógusok gépi értelmezése, átvitele. 
A programok rendkívüli anyagi ráfordítást igé
nyelnek, s mindez a Deutsche Forschungsge
meinschaft támogatásával történik.

Barry C. Bloomfield rövid áttekintést ad az an
gol bibliográfiai feltárás múltjáról, a megjelent 
rövidcímes katalógusokról, s arról, hogy a 18. 
századi nyomtatványok esetében átvették az 
amerikai katalogizálási rendszert (AACR2), mert 
az jobbnak ítélték, s ehhez a megoldáshoz csat
lakozott a göttingeni egyetemi könyvtár is Ben- 
hard Fabian irányításával. További feladata a ko
rábbi nyomtatott katalógusok gépi feldolgozása 
MARC formátumban.

Anton Bossers (PICA, Leiden) beszámolt a 
hollandiai egyetemi könyvtárak konzorciuma által 
irányított programról, mely a 6 egyetemi könyvtár 
és a nemzeti könyvtár szerepét betöltő Királyi 
Könyvtár anyagának, mintegy százezer címnek 
retrospektív konverzióját végzi 1990. június 1 -je 
óta. A program költségének 75%-át, mintegy 
800 000 Dfl-ot, az oktatási minisztérium fedezi.

A párizsi Bibliothéque Nationale-ban katalogi
zálás és konvertálás is folyik; az új katalógus 
(1970-1979) mintegy 800 000 rekordját az AIC 
(Ataliers Informatiques du Centre) írja be számí
tógépbe 1990 óta, s három szakaszban készül 
majd el a korábbi katalógusok számítógépre vite
le, mintegy 7 millió rekorddal, ennek befejezését 
1995 végére tervezik. Sok nehézséget okoz a 
címfejek eltérő volta s a megfelelő személyzet is, 
bár a munkák egy részét külső partnerek végzik.

Az olaszok szoros együttműködést akarnak a 
British Libraryvel, kezdve az ősnyomtatványok 
katalógusával, hogy az olasz könyvtárak anyaga 
is bekerüljön az ISTC (Incunable Short Title Cata
logue -  Ősnyomtatványok rövidcímes katalógu
sa) adatbázisába. A 16. századi könyvek számí
tógépes feldolgozását a római Biblioteca Univer- 
sitaria Alessandrina könyvtárának anyagával kez
dik. A referátumot tartó Maria Sicco hangsúlyozta, 
hogy általánosan elfogadott nemzetközi szabvány- 
nyá kellene válnia az ISBD(A)-nak és az UNI- 
MARC-nak. Mert csak ezek alkalmazása révén
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képzelhető el az adatcsere az egyes országok 
között.

A lisszaboni nemzeti könyvtárban 1988-ban 
indult a retrospektív konverzió, mely rendszeres 
támogatást kap az éves költségvetésből, vala
mint a Gulbenkian alapítványtól. Adatbázisban el
érhető már a nemzeti könyvtár ősnyomtatvány 
anyaga (1500 cím), a portugál nyomtatványok a 
16. századból (1200 cím), ugyanezen időszak 
európai nyomtatványaiból az előadás idejéig 
4600 cím, és folyik a 17. századi portugál nyom
tatványok gépre vitele is. A szinte általánosnak 
nevezhető problémák itt is jelen vannak: maga
san képzett személyzet szükséges a géprevitelt 
megelőző munkákhoz, ugyancsak képzett sze
mélyzet kell az inputhoz is, nem lehetséges csu
pán gépírók alkalmazása, s a szakirodalomban 
való tájékozódáshoz is speciálisan képzett szak
emberekre van szükség.

Belgiumban 430 intézmény rendelkezik régi 
könyvek gyűjteményével, ezek közül a tizenegy 
legjelentősebbről adott rövid tájékoztatást Elly 
Cockx-lndestege Brüsszelből. Véleménye szerint 
a politikai viszályok nagyban nehezítik a közösen 
végzendő munkát. Megoldatlan a személyzet 
kérdése is, így az ESTC-be (Eighteenth-Century 
Short Title Catalogue -  18. sz.-i kiadványok rövid- 
címes katalógusa) küldendő anyaghoz sincs olyan 
megfelelő munkatársi gárda, akik e sokoldalú kö
vetelményrendszernek megfelelnének, és vállal
nák a munkát hosszabb távon. A különböző könyv
tárak más és más automatizálási rendszert alkal
maznak, s az egységesítési törekvések véghez
vitele csak egy hosszabb időtartamra alkalmazott, 
speciálisan képzett személyzettel lenne lehetséges.

Dániában már 1988-ben létrehoztak egy bi
zottságot a retrospektív konverzió megoldásának 
kidolgozására, anyagi fedezetéül egymillió koro
nát (= több mint 250 000 DM) különítettek el. A 
munka egy részét megkísérlik szkenner segítsé
gével gyorsítani. Külön probléma, hogy pl. a Kirá
lyi Könyvtárban 2,4 millió rekord van, s ennek 
csupán a fele nyomtatott cédula, ezeknek is csu
pán egy része alkalmas a szkennerrel való olva
sásra, míg az anyag másik fele régi, kézzel írott 
karton. Ez utóbbiakat átmásolják az új médiába, 
de csupán három mezőt használnak jelenleg: 1. 
szerző és cím, 2. jelzet, 3. szakozási kód. A bib
liográfiai leírásokhoz egyébként a MARC formá
tumot használják.

Norvégiában mindössze négy olyan könyvtár 
van, amelyben található régi anyag. A cédulaka

talógusokat vitték át számítógépre, de a retro
spektív konverzió megvalósítása a pénzügyi le
hetőségektől függ. Kisebb eredmények azért van
nak, így pl. az oslói egyetem könyvtárának két on
line adatbázisa van: az ősnyomtatványoké és az 
ún. rariora állományé, de ez csak egy kicsiny 
mennyiség. A katalogizálásban az AACR2-Í követik.

Svédországban 1988-ra készült el a Svensk 
bibliografi 1700-1829 (SB17), melyet hárman ké
szítettek. A munkát 1982-ben kezdték el egy mik
roszámítógépen, s bár ők gépi visszakeresésre 
alkalmasan akarták végrehajtani, a támogató in
tézmények ragaszkodtak a könyv formátumhoz, 
így rekordjaik a foto-szedésre lettek kódolva, s ez 
képezi a jelenlegi adatbázisukat. A jövőben kap
csolatot akarnak teremteni az ESTC-vel és a 
RUN adatbázisával.

Finnországban két nagyobb munka folyik je
lenleg: a finn nemzeti bibliográfia a kezdetektől 
1900-ig és a Helsinki Egyetemi Könyvtár kataló
gusának konvertálása. Ez a gyűjtemény egyben a 
nemzeti könyvtár is, mely egy új, integrált online 
rendszert vezetett be, a Virginia Tech Library 
System-et (VTLS). Igyekeznek a korábbi bibliog
ráfiákat számítógépre vinni retrokonverzióval, 
majd elkezdődik az anyag ellenőrzése a PC-ken 
a jelzetek sorrendjében, lényegében rekatalogi- 
zálással. A bevitt adatok ellenőrzésének az egy
bevetése igen felkészült munkatársakat igényel. 
Formátumban a FINMARC(M)-et alkalmazzák, 
ami igen közel áll az USMARC-hoz. A katalogizá
lás szabályaiban az angol-amerikait, illetve az 
ESTC előírásait követik. Négy tudományos mun
katárs végzi a feladatot, kettő a katalogizálást és 
a bibliográfiai részt, a másik kettő feladata a bibli
ográfiai tételek megírása és a megelőző kutatás 
elvégzése.

Oroszországban a Lenin Könyvtár (ma: Orosz 
Állami Könyvtár) szakmai irányításával kiemelt 
program a 19. század orosz könyvei központi ka
talógusának a létrehozása. Kötelező az autop- 
szia, s a bibliográfiai leírásban az ISBD(A)-t köve
tik. Jelenleg hagyományos úton, katalóguscédu
lákra készül a század első negyede könyvter
mésének feldolgozása. Az egész anyag először 
könyv formában fog megjelenni, s később a kata
lóguscédulákat akarják átvinni számítógépre.

A konferencia anyagának másik fontos egy
sége „Az alapelvektől a gyakorlatig” összefoglaló 
címet viseli.

Ebben olvashatunk egy összegzést Lotte 
Hellingátói (British Library) az ről. Az ős
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nyomtatványok számát kb. 30 000 kiadásra be
csülik. Ebből Goff bibliográfiája, az amerikai pél
dányoké, 13 000, amit át is tettek számítógépre. 
Ezt az anyagot kell kiegészíteni a Goff által meg
fogalmazott elvek szerinti leírásban. Jelenleg 
(1990) két munkatárs foglalkozik ezzel a munká
val a BL-ben teljes munkaidőben, s ugyancsak 
kettő a velük szoros kapcsolatban levő Bayeris
che Staatsbibliothekben. 1990-ig már 24 000 re
kord készen volt. Számos más könyvtár is együtt
működik a programban, s lehetőség van arra is, 
hogy a Berlinben készülő Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke átvegye az ISTC rendszerét, s ez
zel gyorsuljon a feltárás. Holger Nickel Berlinből 
kiegészítő észrevételeket fűzött a GW-vel kap
csolatos elképzelésekhez. Hangsúlyozta, hogy 
nem tart attól, hogy az ISTC Londonban vagy 
Münchenben át tudná venni tőlük a Gesamtkata
log munkálatait, melynek hosszú története, ha
gyománya és eltérő feltárási módja van. Berlin
ben továbbra is a hagyományos technikai szab
vány és irodalmi ismeretanyag alapján szándékoz
nak folytatni az ősnyomtatványok központi 
katalógusának munkálatait.

A hollandok STC programja 1982-ben indult, 
s több szakaszban folyik a munka. Az oktatási 
minisztérium és a Holland Tudományos Akadé
mia támogatásával létrehoztak egy STCN hivatalt 
a hágai királyi könyvtárban, egy magasan képzett 
bibliográfus, két katalogizáló és egy gépíró alkot
ja a kiadó testületet, de egyéb személyzet, kata
logizálók is kapcsolódnak a munkához. 1986-tól a 
program befejezéséig évi 220 000 guldenig támo
gatja az oktatási minisztérium a munkát, s a 
résztvevő intézmények is legalább ugyanennyi
vel. Jelenleg ez a bizonyos STCN-hivatal a Királyi 
Könyvtár speciális osztályaként működik hat ál
landó munkatárssal. A programba folyamatosan 
bevonnak újabb holland gyűjteményeket. Szigorú 
követelmény a könyvek kézbevétele, nem hasz
nálnak régi katalóguscédulát. A teljes program 
magába foglalja majd a teljes holland könyvtári ál
lományt 1540-1800-ig, közel 300 000 leírással. 
Mindez előreláthatólag harminc évi munkát igé
nyel. Tervezik az együttműködést Wolfenbüttellel 
és Londonnal, bár ez korábbi elképzeléseik kö
zött nem szerepelt. Az STCN nyelvéül a közérthe
tőség érdekében az angolt választották.

Michael Crump (British Library) az angol 
STC-kről adott összefoglalást, főleg a 18. száza
diról, amely egyetlen könyvtár, a British Library ál
lományának katalógusaként indult, s egy hatal

mas, nemzetközi együttműködéssé fejlődött: je
lenleg három kiadói központja van, a BL, az Ame
rican Antiquarian Society és az University of Cali
fornia (Riverside), de a világon ezernél is több 
könyvtár támogatja: szorosan együttműködnek 
Göttingennel, jó kapcsolatot építettek ki a Bib- 
liothéque Nationale-lal és más francia könyvtá
rakkal, sőt a Varsói Egyetemi Könyvtár is csatla
kozni fog hozzájuk, mert sikerült erre a célre a 
lengyel kormánytól 40 millió zlotys támogatást 
kapnia. A rekordok UKMARC formátumban ké
szülnek, mely problémamentesen alkalmazható 
az észak-a meri kai gyakorlatban is, az RLIN-on 
belül (Research Libraries Information Network), 
ezt fogadta el az ausztráliai rendszer is (Austra
lian Bibliographic Network — ABN). Az amerikai 
könyvtárak részéről érkező nyomás hatására a 
címfejeket és a névformákat az AACR2 szerint 
veszik fel, amit a Library of Congress érvényesít, 
s meg is jelenik név besorolási adattárukban. 
Ugyanakkor az ESTC név besorolási rekordjai 
megtalálhatók a BL saját online rendszerében is 
(BLAISE-Line), ugyanabban a fájlban, ahol a bib
liográfiai rekordok. Ez a megoldás egy későbbi 
„kapcsoló mechanizmus” szerepét töltheti be a 
BL kurrens katalógusában, mely az AACR címfe
jeket használja és az 1975-ig terjedő állomány 
konvertált katalógusa között, mely az eredeti BL 
gyakorlatot követi. Közvetlen elektronikus kap
csolatot létesítettek London és az RLIN-nek a ka
liforniai Palo Altóban levő számítógépe között, 
melynek révén el lehet érni a Library of Congress, 
a National Library of Medicine-t és a velük kap
csolatban levő könyvtárakat is.

Ennek a tengereken, kontinenseken átívelő 
együttműködésnek a másik helyszínéről, a kali
forniai Riverside-ból Henry L  Snyder foglalta 
össze a közös ESTC munkálatainak egyes fázi
sait, hogyan bővült az együttműködő könyvtárak 
köre, miként szereztek be Oxfordból és Dél-Kali- 
forniából több mint 80 000 címlapmásolatot, hogy 
azok alapján a bibliográfiai rekordok tömegét ké
szíthessék el. Megalkotásukkor lehetőség szerint 
visszanyúlnak a könyvig, de ebben a kérdésben 
az egyes munkacsoportok eltérő véleményen 
vannak: némelyek nem tartják fontosnak a kézi 
nyomású könyvek esetében sem az autopszián 
alapuló leírást, e korszak a 18. század végéig 
értendő. Snyder hangsúlyozta, hogy ezen idő
szak könyvei sok vonatkozásban eltérnek a ké
sőbbiektől, s a katalógusuk elkészítéséhez spe
ciálisan képzett munkatársakra van szükség, akik
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képesek felismerni a régi könyvek jellegzetessé
geit, észreveszik az eddig ismeretlen kiadásokat, 
variánsokat stb. Ez a nagy rendszer egyesített 
program szerint működik, a rekordok minimum öt 
kiadói központban készülnek, a vezető szerepet 
betöltő BL-ben, a továbbiak pedig az American 
Antiquarian Society, a University Microfilms Inter
national és az Indiana University vezetése alatt 
álló egyetemi konzorcium tagintézményeiben, 
ezen kívül kapcsolódik a munkához a Glasgow 
University is. Mivel a legtöbb tapasztalattal és a 
szükséges referensz gyűjteménnyel a British Li
brary rendelkezik, ott készül az összes címfej. 
Ezeket továbbítják Amerikába, a riverside-i bibli
ográfiai központba, ahol végrehajtják a szüksé
ges módosításokat, majd elektronikus úton, a 
Linked System Project révén továbbítják a rekor
dokat a Library of Congressnek, s itt bekerülnek 
az online nevek besorolási adattárába. 1995-96- 
ra tervezik a teljes angol STC (EngSTC) elkészí
tését, felkészülve egy naprakész mikrofilm vagy 
CD-ROM kiadásra. Ebben az igen hatékony 
együttműködésben ezernél is több könyvtár vesz 
részt. Snyder felhívta a figyelmet arra, hogy ezek 
az eredmények is bizonyítják, mennyire szüksé
ges lenne minél szélesebb körben egyetlen szá
mítógépes rendszerben összefogni a retrospektív 
nemzeti bibliográfiákat és a központi katalóguso
kat. Persze problémák is vannak: pl. a közös 
AACR2-n belül meg kell oldani az USMARC és 
az UKMARC közti eltérést.

Ugyanezen hatalmas munkában a német 
könyvtárakat a Deutsche Forschungsgemein
schaft támogatja. Képviseletükben Peter Rau 
szolgált információkkal. Hét könyvtár együttes 
munkáját támogatják, melyeknek katalógusai 
összesen több mint 3 millió régi kiadványt tartal
maznak az 1500 és 1850 közötti időszakból. Ilyen 
hatalmas állomány miatt csak a katalógusok kon
vertálására lehet gondolni. Igyekeznek az ISBD 
előírásait követni összhangban a német katalo
gizálási szabályokkal (RAK-WB). A könyvek kéz
bevétele nélkül, csupán bibliográfiai ellenőrzéssel 
egy személy a jelenlegi norma szerint 35 darabot 
tud naponta konvertálni. A wolfenbütteli könyvtár 
állományának konverzióját támogatja a Volkswa

gen Alapítvány is. A program költségeiből a sze
mélyi kiadások kétharmadát a DFG fedezi, min
den egyes programból 4 könyvtáros bérét jelenti 
ez, s kettőt még az illetékes könyvtárnak kell áll
nia ezen felül; a DFG rendszeresen ellenőrzi a 
munkát, s őrködik az egységes gyakorlaton, a 
könyvtárak közül a münchenié a vezető és meg
határozó szerep. A DFG további feladatként tá
mogatja az egységes nevek létrehozásának fo
lyamatát is. Igényként merült föl a régi címek bi
zonytalan helyesírásának a szabványosítása is, 
de ez sok veszéllyel járhat.

A kötetben olvasható még Odile Gantier be
számolója a Bibliothéque Nationale retrospektív 
katalógusmunkálatainak helyzetéről, Wolfgang 
Müller tanulmánya a VD17 tervezett munkálatai
ról, a feldolgozandó állomány könyvtárakénti 
megoszlásáról Németországban s a program vár
ható költségeiről. Ezen kívül rövid referátumok 
szólnak a skóciai, olaszországi munkálatokról, az 
észak-a meri kai nyomtatványok számítógépes fel
dolgozásáról stb. Claudia Fabian Münchenből pe
dig a besorolási adattár problematikájáról foglalta 
össze gondolatait, különös tekintettel az európai 
együttműködésben jelentkező megoldandó prob
lémákra.

Hosszúra nyúlt ismertetőmből remélem, nyil
vánvaló lett, hogy a régi könyvek számítógépes 
feldolgozását tervezők és végzők számára igen 
hasznos lehet a kötet elolvasása. Sok problémára 
hívja fel a figyelmet, számos megszívlelendő ta
nulsággal szolgál.

A továbbiakról röviden annyit említenék, hogy 
1992-ben megrendezték a 2. müncheni konferen
ciát, melyben a korábban létrehozott munkacso
port ajánlásait vitatták meg, s elhatározták, hogy 
létrehoznak egy társulást az európai tudományos 
könyvtárak együttműködésére. Ennek létrejötté
ről és tevékenységéről a BL részéről Michael 
Smethurst számolt be a LIBER 1994. évi göttin- 
geni konferenciáján. Előadásának tömörített for
dítása magyarul a Könyvtári Figyelő 1995. 1. szá
mában (75-79.p.) olvasható.

W. Salgó Ágnes
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Szakértő rendszerek a könyvtárakban

Ez a könyv az e területen elért eredményeket 
kívánja áttekinteni. Szerkesztője a kötetet a 
könyvtár és a számítástechnika iránt érdeklődő 
hallgatóknak, kutatóknak és gyakorló szakembe
reknek ajánlja.

A szerzők között több ismert név van. Közü
lük Ralph Alberico nevével például a Könyvtári 
Figyelő olvasói is találkozhattak, hiszen Mary 
Miccova\ közösen írt könyvét ismertettük már a 
lap hasábjain.1

A szakértő rendszerekről a Könyvtári Figyelő 
1991-ben közölt szemlét,2 és egyik 1994-ben 
megjelent könyvismertetésünkben5 is hangsúlyo
san szerepeltek, ezért az alapismeretekre most 
nem térünk ki.

Hogyan másként kezdődhetne egy ilyen 
könyv, mint a szakértő rendszerekről nyújtott át
tekintéssel. Anne Morris végigvezet bennünket e 
rendszerek alkalmazási területein, alkotóelemein. 
Egy ilyen áttekintés nem lenne teljes a tudáselsa
játítás és a tudásreprezentáció módszerei mellett 
a fejlesztői eszközök (pl. programnyelvek, rend

szerhéjak) bemutatása nélkül. A szakértő rend
szerek fejlesztésének fázisairól is képet kapunk 
ebben a tanulmányban.

A következő két fejezet egyaránt a tartalmi 
feltárással függ össze. Forbes Gibb a tudásalapú 
indexelés kérdéseit taglalja. Az egyes megvalósí
tások különbözősége ellenére is felvázolható a 
tudásalapú indexelést végző rendszerek általáno
sított architektúrája. Az ilyen rendszerek többek 
között a szövegek előfeldolgozását, lexikai, mor
fológiai, szintaktikai elemzését foglalják maguk
ba.

Bili Black -  a tartalmi feltárás vonalát folytat
va -  a szabályalapú rendszerek, a természetes 
nyelvi szövegek kezelése és a gépi referátumké
szítés összefüggéseit tárgyalja. Itt esik szó a ter
mészetes nyelvi információigény információkereső 
nyelvre való átalakítását segítő rendszerekről és 
a gépi referálásnak arról a módszeréről, amely a 
fontos tartalmat indikáló szószerkezetek (pl. „Az 
eredmények arról tanúskodnak ...”) és az anafo- 
rikus (előző mondatra, mondatokra, kijelentések
re való) utalások alapján hoz létre kivonatokat.

Aligha véletlen, hogy három szerző munkája 
és az előbbieknél jóval terjedelmesebb a refe- 
rensz-tevékenységhez kapcsolódó szakértő rend
szereket tárgyaló fejezet. Roy Davies, Alistair G. 
Smith és Anne Morris több okot is felsorol arra, 
miért lehet érdemes ilyen rendszereket létrehoz
ni. Segítségükkel jobban megérthetjük a tájékoz
tatás folyamatát, jobban kihasználhatjuk a tájé
koztató könyvtárosok munkaerejét, és jobb sta
tisztikai adatokhoz juthatunk a tájékoztató mun
káról. A szerzők a referensz többféle modelljét 
ismertetik.

A referensz munka komplex volta folytán -  
rövid távon legalábbis -  kivihetetlen volna tág 
tematikában eligazítást nyújtó rendszerek létre
hozása. Hasznosítható gépesítés csak ésszerű
en szűk célok megvalósítására képzelhető el.

Ennek megfelelően a rendszerek kialakításá
nak első lépése a működési terület leszűkítése 
téma, dokumentumtípus, vagy felhasználói cél
csoport szerint. El kell dönteni, rendszer-héjakat, 
vagy fejlesztői programnyelvet használnak-e, mi
lyen lesz a felhasználói interfész, kapcsolódik-e a 
rendszer külső (online, CD-ROM) adatbázis(ok)- 
hoz.

Ennek a fejezetnek különösen érdekes és ér
tékes része a már működő vagy fejlesztés alatt ál
ló rendszerek rövid bemutatása. Itt jelenik meg a 
téma (immáron létező) történeti dimenziója, és
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talán leginkább itt érdemes a szakirodalmi hivat
kozásokat fellapozni, egy-két dolognak utánaol
vasni.

Szakirodalmat egyébként minden fejezet vé
gén bőven kapunk, hiszen a kötet fejezetei önálló 
tanulmányok, amelyeket szerkezetükben nem is 
mindig hangoltak össze egymással a szerkesz
tők, ezért sokaknak különösen jól jöhet a kötet vé
gén található tárgymutató, és a szakkifejezések 
glosszáriuma is segít az egységesség megterem
tésében.

A katalogizálás tekintetében inkább csak kí
sérleti rendszerekről beszélhetünk, mindazonál
tal ezek történetét érdemes áttekinteni, ahogy ezt 
Roy Davies meg is teszi írásában.

A katalogizálási szakértő rendszerek taná
csot adhatnak a szabályok alkalmazása tekinte
tében. Ennél egy lépéssel több, ha alkalmazzák 
is ezeket a szabályokat, a legambiciózusabb el
képzelés a teljesen automatikus katalogizálásé. 
E hármas csoportosításban kapunk áttekintést a 
meglevő rendszerekről.

Az online információkeresés segítése sokfé
leképpen történhet, többek között szakértő rend
szerek segítségével is. Ehhez modellezni kell a 
felhasználót, és le kell írnunk a kérés alapjául 
szolgáló problémát. A rendszerek segíthetnek a 
megfelelő információforrás (adatbázis) kiválasz
tásában, és nem utolsó sorban támogatniuk kell a 
keresés tervezésében és kialakításában, a kere
sési stratégia esetleges módosításában. Gwy
neth Tseng dolgozatából tudjuk meg mindezt, és
itt kapunk áttekintést egy sor rendszerről.

A zárófejezet Ralp Alberico munkája, aki a

szakértő rendszerek és a mesterséges intelligen
cia jövőjével foglalkozik a könyvtárakban és infor
mációs központokban.

(Igaz, hogy több fejezetben is találkozhattunk 
ilyen irányú kitekintéssel.) Alberico tanulmánya 
végigvezet bennünket az egész problémakör, az
az a tudásmérnökség, a tudáselsajátítás és a tu
dásreprezentáció, az eszközök komplexumán. 
Érdemes e mintegy tízéves előrejelzéséből kie
melni két megállapítást: A szakértő rendszerek 
nemcsak a problémamegoldás eszközei lehet
nek, hanem az emberi tudás megőrzésének és a 
kommunikálásnak az eszközévé is válhatnak. A 
diagnózis, tervezés, megfigyelés egyaránt lehet 
szakértő rendszerek funkciója.

Valószínűsíthető azonban, hogy a könyvtá
rakban a legfontosabb az oktató funkció lesz.

Koltay Tibor

Irodalom

1. Két könyv a szakértő rendszerekről.Könyvtári Figyelő, 
38.évf., 1,sz., 1992., p. 118-119.

2. Szakértő rendszerek a könyvtárakban. (Szemle). Könyv
tári Figyelő, 37.évf., 2.sz., 1991., p.292-296.

3. Tények és lázálmok: két konferencia a jövő könyvtáráról. 
Megváltoztatják-e a szakértő rendszerek és a mester
séges értelem a jövő könyvtárát. Könyvtári Figyelő, 
40.évf., 3.sz., 1994., p.426-430.

A FID NEGYEDÉVI FOLYÓIRATÁT, az International Forum for Information and Documentation-t (IFID) 
1975-1994 között a FID orosz nemzeti tagintézménye, a VINITI adta ki, angol és orosz nyelvű változatban. 

1995-től új formátumban jelenik meg a lap, a FID és a VINITI közös kiadványaként; az orosz nyelvű 
kiadást továbbra is a VINITI teszi közzé, az angol nyelvűt viszont a FID hágai központi titkársága.

(FID press release, 1995. okt.)
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Könyvtárgépesítési kérdések hatékony 
kezelése

Célkitűzése szerint a könyv tömör, közérthető 
útmutatást kíván adni a könyvtárgépesítés terüle
tén felmerülő problémákról. Első kiadásától csak 
aktualizált voltában különbözik, továbbra sem kí
ván azonban minden részletkérdéssel foglalkoz
ni. Csak a legfontosabbra igyekszik szorítkozni, 
megmutatva a legfontosabb trendeket, minimális
ra csökkentve a történeti vonatkozásokat.

Az első fejezet legfőbb tanulsága, hogy gon
dosan és alaposan kell terveznünk. Érdemes át
tekintenünk a tervezés javasolt folyamatát, de 
nyilvánvaló, hogy Nagy-Britanniában más kör
nyezetben történik mindez. Itt jegyezzük meg, 
hogy a könyv szemlélete, hozzáállása alapvetően 
brit.

A hazai olvasóközönségnek leginkább mint 
sajátos, tömör gépesítési enciklopédiát ajánlhat
juk ezt a kötetet. A második fejezettől ugyanis az 
alapfogalmakkal ismerkedhetünk meg. Van, aki

nek szüksége lehet ezek megismerésére is, van, 
akinek csak egyes fejezetek, alfejezetek lehetnek 
érdekesek. Az enciklopédia-jelleget az is erősíti, 
hogy a könyv elején rövidítésjegyzéket találunk.

Miről is olvashatunk tehát? Először is megis
merhetjük a hardver legfontosabb elemeit a 
floppytól a szkennerig. Ezt követi a szoftver: a 
személyi és a miniszámítógépek operációs rend
szerei, az alkalmazói szoftverek, például szöveg- 
szerkesztők bemutatása. Az információtechnika 
újabb eredményeiről, pl. a grafikus felhasználói 
interfészekről, a multimédiáról, a hipertextrői is 
kapunk egy rövid áttekintést. A következő fejezet 
az osztott katalogizálásról és az integrált könyv
tári rendszerekről szól. A formátumoké a főszerep 
ezután. A bibliográfiai adatcsereformátumok 
(MARC) mellett itt szerepelnek az elektronikus 
kereskedelmi formátumok (pl. EDIFACT). Ezután 
elég rövidítéseket sorolnunk: ISBN, ISSN.

Aki a tartalmi feltárás fogalmait, keresi, in
kább ne e könyvben tegye! És ez még jó néhány, 
a könyvben tárgyalt témára igaz, különösen pedig 
ebben a fejezetben.

Az enciklopédia-jelleg ugyanis nem jelent tel
jességet, inkább csak az tanulságos, mi minden
nel függhet össze a gépesítés. Érdemes tehát 
többet lapoznunk az invertált fájlok és a Boole- 
operátorok fejezetéhez.

Az adatátvitel alapfogalmai (pl. sávszéles
ség), majd eszközei (kábeltípusok) következnek. 
Ezekhez csatlakoznak a LAN-ok és WAN-ok, a 
hálózati topológiák. Kiderül az is, hogy a hálóza
tok közötti kommunikációban az OSl-t favorizál
ják a szerzők, erről ugyanis viszonylag bővebben 
esik szó, a TCP/IP mellől viszont még az index
ben is hiányzik az oldalszám.

A hálózati funkciók listája igencsak hiányos, 
leginkább az elektronikus levelezésre szorítkozik.

Az utolsó fejezetek inkább folyamatos olva
sásra valók, mert ezekben tanácsokat kapunk in
tegrált rendszerek beszerzésének, üzembe állítá
sának és üzemeltetésének mikéntjére.

Vegyes benyomásokat kelt tehát e könyv. 
Leginkább két fél könyvként ajánlhatjuk tehát az 
olvasó figyelmébe. Egyrészt közérthető, bár fino
man szólva is szelektív enciklopédiaként, más
részt rövid könyvtárgépesítési vezérfonalként 
(már ami az utolsó fejezeteket illeti).

Koltay Tibor
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Anderson, Terry D.: Az átalakító veze
tés : új képességekkel egy nagyszerű 
jövő felé

Nehéz elképzelni azt a vezetőt, aki a legkü
lönbözőbb irányzatokat, felfogásokat, módszere
ket ismertető szervezés- és vezetéstudományi 
könyvek áradatában eligazodik, s biztos kézzel 
talál rá arra a néhány műre, amellyel azonosulni 
tud, amelyből használható és személyére, szer
vezetére szabott módszereket.meríthet. „Az áta
lakító vezetés” valószínűleg azok közé a kézi
könyvek közé tartozik, amelyeket az önfejlesztés
re adó, a szubjektum erejében bízó emberek 
-  vezetők és nem vezetők egyaránt -  használhat
nak. Köszönhető ez a könyv két olyan sajátossá
gának, amely kiemeli a vezetéselméleti és -gya
korlati munkák sokaságából: a vezetés igen tág 
értelmezésének, és az önfejlesztés középpontba 
állításának.

„E könyvben a »vezetés« azt jelenti, hogy át
alakító és fejlesztő hatást fejtünk ki emberekre, 
csoportokra és szervezetekre, hogy javítsuk az 
élet minőségét, teljesítményünk és mások telje
sítményének hatékonyságát a családban, mun
kahelyünkön vagy bármilyen más környezetben." 
(6 p.) -  mondja Terry Anderson, aki eredeti vég
zettségét tekintve pszichológus, a Consulting Re
source Group elnökeként tanácsadással foglal
kozik, és több felsőoktatási intézményben tanít. A 
vezetés e széles értelmezése több következ
ménnyel is jár. A mü legfontosabb célja, hogy az 
átalakító vezetés (transforming leadership) elmé
letének és gyakorlatának összefoglalásával tá
mogassa a vezetők képzését és önképzését (mi
nőségi vezetőképzési program). Vezetőn azon
ban itt nemcsak a ranglétra felső fokain állók ér
tendők, hanem mindenki, aki néhány ember 
munkáját, vagy akárcsak a saját tevékenységét 
akarja hatékonyabbá tenni. Ide sorolhatók azok 
is, akik „szerepükből adódóan családjukat vezetik 
és szeretnék ugyanezeket az ismereteket és ké
pességeket házastársuk, gyermeik és önmaguk 
fejlesztésének ösztönzésére, bátorítására fel
használni” (XVIII. p.) A cél a vezető szervezet ki
alakítása, amely „vezetésközpontú kultúrát hoz. 
létre és tart fenn, amely felkészíti a vezetőket ar
ra, hogy maguk is vezetőket képezzenek a szer
vezet minden szintjén, felülről lefelé és a vezető
ből magából kiindulva” (XXIII. p.).

Az átalakító vezetés az egyéni fejlődést és a 
szervezet hatékonyságát egyidejűleg támogató 
folyamat, amely a jövőkép (egyértelmű célrend
szer, értékek, meggyőződések) kialakításának, a 
tervezésnek, a kommunikációnak és az alkotó 
cselekvésnek az egyre magasabb szinten meg
valósuló ciklusaiból áll. Ez a folyamatos önfej
lesztésen és szervezetfejlesztésen alapuló veze
tési modell a változások kezeléshez nyújt jelentős 
segítséget, mivel lényege a rugalmas alkalmaz
kodás. A hazánkban is egyre terjedő tanácsadói, 
pártfogói (patron) munka konstruktív filozófiája le
het.

Az átalakító vezetés modelljének középpont
jában a vezető áll, önismerete, önértékelése, ön
maga megértése, értékrendszere, és folyamatos 
önfejlesztése, amelynek területei: a kommuniká
ció, az egyéni tanácsadás, a vállalati tanácsadás, 
a csoport- és szervezetfejlesztés, a szerep-, stí
lus és képességváltás, a sokoldalúság.

Anderson valamennyi terület legfontosabb 
elveit, folyamatait összefoglalja, de talán még iz
galmasabb az a képesség-együttes, amellyel vé
leménye szerint a vezetőnek rendelkeznie keli. A 
képességeket -  bő kifejtéssel -  felsorolja, és egy
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pontrendszert alakít ki, amely a kötet végére át
fogó képet ad arról, mennyire felkészült az olvasó 
az átalakító vezetésre, és mely mozzanatokban 
kell képeznie magát.

Központi kérdés a tudatosság, az önirányítás. 
Ebből a fejezetből érezhető a legmélyebben, 
hogy Anderson felfogása nemcsak a munka vilá
gát, nemcsak a személyiség egy metszetét, egy 
szerepkörét érinti, hanem az emberi lényegből in
dul ki. Az átalakító vezető belső képsségei között 
szerepel a világnézet tisztázása, az élet alapvető 
kérdéseinek megválaszolása, az értékek megha
tározása és rangsorolása, az életcél meghatáro
zása, az energiaszint és a stressz kezelése, a 
pozitív beállítottság stb. Ezek nélkül ingatag tala
jon áll minden önfejlesztő és fejlesztési kísérlet.

Az emberi kommunikációval kapcsolatos 
képességek alkotják a következő -  szintén alap
vető -  területet, amelyen önvizsgálatra és -fej
lesztésre van szükség. Mely képességeket sorol 
ide? Önmagunk bemutatását, a rólunk kialakított 
kép befolyásolását, az osztatlan odafigyelést, 
mások torzításmentes szemléletét, a független 
véleményformálást, a helyes információgyűjtést, 
a hallgatást, a megértő válaszolást, a határozott
ságot, az önuralmat, a konfliktuskezelést stb. 
Ezek a tulajdonságok alapozzák meg az emberi 
és munkakapcsolatokban elengedhetetlen köl
csönösséget, tiszteletet és nyitottságot.

A következő rész már gyakorlatiasabb: az 
egyéni tanácsadáshoz és a problémakezeléshez 
szükséges képességeket öleli fel. Ezek teszik al
kalmassá a vezetőt arra, hogy másokat is kibon
takozásra és a lehető legnagyobb teljesítményre 
tudjon ösztönözni. A tanácsadás helyes stratégiá
ját nem ismerő vezetők azonban több hibát is el
követhetnek: nem képesek felfogni a jelzett prob
léma mögött meghúzódó „feladói” szándékot; 
nem értenek mindent pontosan; vagy elsietett ta
nácsot adnak. A jó tanácsadás kritériumai: az ön
bizalom, a bizalom megszerzése, a fesztelen, a 
bírálatot is lehetővé tevő légkör megteremtése, a 
problémamegoldó -  nem ítélkező -  hozzáállás, a 
tanácsadás alkalmának kellő megválasztása, a 
kölcsönös elkötelezettség felajánlása és elfoga
dása, az emberek fejlettségi szintjének ismerete. 
Milyen képességek szükségeltetnek a minőségi 
tanácsadó munkához? A probléma pontos meg
határozásának képessége, a reális és ösztönző 
célok kitűzése, az alternatív cselekvési módok 
megtervezése, a cselekvési tervek végrehajtása,

az összefoglalás, az információgyűjtés és -adás, 
az empátia stb.

Mindezen képességek teszik lehetővé egy 
sokkal összetettebb feladat, a vállalati tanács
adás (csoport- vagy szervezetfejlesztés), megol
dását. A tanácsadási eljárás a szükséglete, igé
nyek, gondok felmérésével kezdődik. A tanács
adó ezek után világos megfogalmazásban közli a 
változtatás szükségességét, felméri a változások
ra való felkészültség szintjét, az összehangolt 
munka lehetőségeit. A változás kezelése -  termé
szetesen -  általános és specifikus célok és az e- 
zek eléréséhez vezető út meghatározásával kez
dődik. Bizonyos idő elteltével értékelni kell a be
avatkozás hatásait, az eredményeket közre kell 
adni, és a szükséges módosítások után, újra kez
dődhet a ciklus. Mindehhez összetett információ- 
gyűjtő, -értelmező és -közlő képességekre, fel
mérési eljárások alkalmazására, elméleti és gya
korlati oktatásra, a vezető szerep elfogadtatására, 
hitelességünk megteremtésére és közvetítésére, 
csoportok, munkaközösségek szervezésére, jö
vőkép és célrendszer kialakítására, normák és 
értékek meghatározására, az egyetértés erősíté
sére és a széthúzás kezelésére van szükség.

A változó környezetben azonban az átalakító 
vezető legfontosabb tulajdonsága, hogy a befo
lyásolni kívánt környezet és helyzet függvényé
ben képes stílusát, az általa vállalt szerepet, illet
ve képességeit megválasztani. Az egyéni stílus 
az ember azon szokványos viselkedésmódja, ter
mészetes hajlama, amellyel környezetéhez köze
ledik, s amellyel arra hat. A személyiség összetett 
jellemzője, amely magatartási (cselekvés), gon
dolkodási (elemzés), érzelmi (kifejezés) és társa
sági (harmónia) elemekből áll. Nyilvánvaló konf
liktust szül a vezető és beosztottjai között a stílus
beli hangsúlyeltolódás: pl. az értelmi, társasági 
beállítottságú csoport nehezen tűri a racionális, 
„rideg” vezetőt. Ez kiküszöbölhető a helyes stílus
érzékeléssel megalapozott stílusváltással. Ha
sonló átjárás van a három szerepkör (kommuni
káció, egyéni tanácsadás, szervezeti tanács
adás) között. Végül a csoport- és szervezetfej
lesztés lépéseit kell rugalmasan végigjárnunk a 
tervezéstől, az egyetértés elnyerésén, az ellenál
lás és az akadályok leküzdésén át a csoport fel
adatának elvégzéséig, illetve az eredmények ér
tékeléséig, megünnepléséig és az újrakezdésig.

Terry Anderson részletes kifejtéssel és gaz
dag példaanyaggal támasztja alá mindazt, amit itt
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csak címszavakkal jelezhettünk. Az átalakító 
vezetés önfejlesztésre, de képzésre, továbbkép
zésre is alkalmas, érdemes könyv, még akkor is, 
ha elgondolkodunk azon, vajon igaz-e, hogy „a 
szervezeti és társadalmi változások önmagunkon 
belül kezdődnek” (8. p). Nehéz olyan vezetői ka
rizmát elképzelni, amely kimozdítja jelenlegi hely

zetéből a gazdaságot vagy „tisztába teszi” szer
vezeteinket. A vezetőket ugyanakkor csak gazda
gíthatja, ha -  Anderson szándékával összhang
ban -  a vezetők tevékenységében az emberi kva
litások kerülnek előtérbe.

Orbán Éva

KÉKI Béla
A latin nyomdabetű rajzának fejlődése 

Gutenberg óta / Kéki Béla ; [sajtó alá rend. és az 
illusztrációkat vál. Somkuti Gabriella]. - 
Miskolc: [Miskolci Bölcsész Egyesület], 1994. - 
46, [16] p. : ill. - (Bölcsész könyvek, ISSN 
1217-3673 ; 3.). - ISBN 963 ?528 IS  1
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Helyünk a világban - helyünk az 
iskolában : Szakmai anyagok és 
bibliográfia a könyvtáros tanárok VI. 
Nyári Akadémiájához : Budapest, 1 9 9 3 . 
június 28 - július 2. / [írta, ford, és ... 
szerk. Dán Krisztina] ; [a bibliográfiát 
összeáll. Török Sarolta] ; [kiad. a] 
Fővárosi Pedagógiai Intézet. - [Bp.] : FPI, 
1993 . - 80 p. - (Fővárosi iskolai könyvtári 
füzetek, ISSN 1215-9174  ; 2 .). - ISBN 963 
501 132  6

DÁN Krisztina — TÓTH Gyula 
Könyvtár az iskolában : Hazai és 

nemzetközi áttekintés / Dán Krisztina, 
Tóth Gyula ; [kiad. a] Fővárosi Pedagógiai 
Intézet. - Bp. : FPI, 1995. - 255 p. - 
(Bárczy István könyvtár, ISSN 1218-3644 
; 2.). - ISBN 963 501 137 7

Az összeállítás Dán Krisztina es Toth Gyula hiánypótló tanulmá
nyait tartalmazza a hazai iskolai könyvtárügy problematikatörténetéről 
és a külföldi helyzetről. Az elméleti összefoglalásokat szemle
tanulmányok egészítik ki az iskolai könyvtárakra vonatkozó statisztikai 
adatokról, az iskolai könyvtárakkal foglalkozó jogszabályokról, 
irányelvekről és intézményekről. Válogatott bibliográfia mutatja be a 

téma hazai történetét (összeállítója Jáki László) és külföldi irodalmát 
(összeállítója Csík Tibor). Két melléklet szerepel még a kötetben, az 
egyik az IFLA által közreadott irányelvek az iskolai könyvtárak részére, 
a másik az angliMegjelentai iskolai könyvtárak fejlesztésére kidolgozott 
módszertani útmutatás.

Ugyancsak a Fővárosi Pedagógiai Intézet közreadásában jelent 
meg a Fővárosi Iskolai Könyvtári Füzetek sorozat 2 . kötete, Helyünk a 

világban -  helyünk az iskolában címmel, mely Dánia és Németország 
iskolai könyvtárügyét mutatja be. A kötet írója, fordítója, szerkesztője 
Dán Krisztina, a bibliográfiát Török Sára állította össze.
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