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Állomány, állományalakítás

95/334
GRIEBEL, Rolf: Wege aus der Krise der 
universitären Literaturversorgung? = Bibliotheks
dienst. 29.Jg. 1995. 6.no. 926-936.p.

Hogyan lehet kiutat találni a szakirodalmi el
látás válságából?

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Gyara
pítási keret; Szakirodalmi ellátottság; Támogatás 
-pénzügyi -társadalmi

1. Helyzetkép

1.1 Az árak és a költségvetés alakulása
A szakirodalom ára az általános inflációs 

rátát meghaladva növekszik. Az elmúlt évtized
ben a társadalomtudományok irodalmának ára 
4-7,5%-kal, a természettudományi, a műszaki és 
orvostudományi szakirodalom ára 12%-kal emel
kedett. A szakfolyóiratok árának emelkedése a 
fenti számokat is meghaladja.

Ehhez a növekedéshez hozzájárul a piacon 
megjelent új dokumentumtípus: az elektromos 
információhordozón publikált szakirodalom. A 
CD-ROM adattárak száma 1988-ban 200 volt,
1994-ben 5500, 1996-ra pedig megduplázódást 
ígér a prognózis. Ezen a növekedésen belül a 
kizárólag CD-ROM formában hozzáférhető tudo
mányos publikációk száma csaknem megtízsze
reződött. Ugyanakkor a CD-ROM adatbankok 
dokumentációja, (mely nem szelektív, sok redun
dáns irodalmat is tartalmaz,) tovább növeli a 
szakirodalmi igényt.

A könyvtárak állománygyarapítási lehetősé
gei messze elmaradnak a könyvpiac sarokszá

maitól. 1994-ben az egyetemi könyvtárak költ
ségvetési keretei nominálisan 0,6%-kal emelked
tek, a könyvtárak 40%-ában egyáltalán nem volt 
növekedés, és 1995-re sem várható javulás. (Az 
átlagszámok mögött tartományonként nagy kü
lönbségek húzódnak meg: 1994-ben Bajoror
szágban 5,2%-os növekedés történt, Bréma tar
tományban 17,3% csökkenés. Sajátos az új tar
tományok helyzete: a tervek az alapállomány ret
rospektív kiépítését írják elő 12 év alatt, a tények 
azonban egyértelműen azt mutatják, hogy a ter
vezett fejlesztés nem fog megvalósulni.) A szá
mok azt jelzik, hogy az egyetemi könyvtárak állo
mánygyarapítási kiadásainak 1981/82-ben kez
dődő gyengülése a 90-es évekre már az egyete
mi könyvtárak strukturális állománygyarapítási 
válságává mélyült.

A költségvetésen kívüli pénzforrások aránya 
növekszik. Jelenleg az állománygyarapításra for
dítható összeg 17%-a ilyen forrásból származik. 
Ezeket a pénzeket többnyire a legkeresettebb 
tanulmányi irodalom példányszámnövelésére 
fordítják.

1.2 A pénzügyi helyzet hatása az állomány
építésre

Az állománygyarapítás helyzetét jól tükröző 
mutatószám a folytatólagos kiadványok (megle
vő folyóiratok és sorozatok fix költségei) és az új 
beszerzések aránya. Ez a mutatószám a régi 
egyetemi könyvtárakban 65:35%, az újakban 
75:25%. A szabadon felhasználható keret irreáli
san alacsony volta a korábban járatott folyóiratok 
lemondására kényszerítette a könyvtárakat. Az 
1981/82-ben kezdődött „lemondási akció” 
1993/94-re a könyvtárak 90%-át elérte, a könyv
tárak fele több mint 100 ezer DM értékű folyóirat
ról mondott le. A folyóiratok ilyen nagyságrendű 
lemondása ellenére sem volt képes a könyvtárak 
85%-a a monográfiák rendelését a régi szinten 
megtartani: 5-10%-ban az új könyvek beszerzé
sét is csökkenteni kellett. A csökkentésnek első
sorban a külföldi irodalom esett áldozatul, ami vi
szont hosszabb távon a provincializálódáshoz 
vezet.

Az állománycsoportok közül egyedül a tan
könyvgyűjtemények növekedtek a költségveté
sen kívüli pénzforrások jóvoltából. Elmaradt vi
szont a szükségestől az új elektromos publiká
ciók beszerzése, és az állományvédelemre fordí
tott összeg sem éri el a gyarapítási keret előírt 
1%-át.
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Külföldi folyóirat-figyelő

2. Következtetések és stratégiák

A könyvtáraknak egyrészt hangoztatniuk kell, 
hogy a költségvetési csökkentések jóvátehetet
len károkat okoznak az állományban, károsítják 
az egyetemek kutatói, oktatói és tanulmányi 
munkáját, másrészt azonban meg kell keresniük 
azokat az utakat is, melyek a jelenlegi gazdasági 
körülmények között is javíthatnak a könyvtári ál
lomány helyzetén.

-  A német egyetemi könyvtáraknak az angol
amerikai példaképet követve fokozniuk kell az 
arra irányuló törekvéseiket, hogy egyetemen kí
vüli célcsoportok megnyerésével szponzorokat 
találjanak.

-  A kétszintű egyetemi könyvtári ellátásnál 
növelni kell a központi könyvtár hatáskörét, hogy 
a centralizált ellátási rendszer anyagi előnyeit ki 
lehessen használni.

-  A Német Könyvtári Intézet (DBI) hozzon 
létre szakcsoportot a „tudományos könyvtárak 
irodalomellátásának fejlesztése” témakör gondo
zására, különös tekintettel a minőségi menedzs
ment és a teljesítménymérés kérdéseire.

-  Az állományépítési profilokat, az állomány- 
gyarapítási politikai célkitűzéseit konkrétan meg 
kell határozni. E téren figyelembe kell venni a 
keretfeltételek dinamikus változásai által megkö
vetelt flexibilitást.

-  Az állományelemzésekre -  melyek a gyara
pítási koncepciót a napi gyakorlatba viszik át -  a 
jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

-  Meg kell erősíteni a helyi és a regionális el
látási rendszerek kooperációját, különösen a 
folyóiratok előfizetése terén.

Sokan vérmes reményeket fűznek az 1994- 
ben életbe hívott SUBITO rendszerhez, mely a 
dokumentumok átfogó feltárási-, keresési és 
eljuttatási rendjét ígéri, tehát minden esetben 
gyors utat a dokumentumhoz. Kérdéses azon
ban, hogy a SUBITO rendszer képes lesz-e a 
helyi egyetemi irodalomellátás súlyos hiányait 
kompenzálni? A SUBITO ugyanis csak az egye
temi irodalomellátás klasszikus formáinak műkö
dése mellett alkalmas a tervezett minőségi to
vábblépés megtételére, végzetes tévedés azt 
várni tőle, hogy további helyi költségcsökken
tések pótlásául szolgáljon. A számítógépes infor
mációellátási tervek nagy hiányossága, hogy a 
konkrét igények elemzése helyett egy erősen 
absztrahált igényből indulnak ki, másrészt egyol
dalúan a természet- és műszaki tudományok sa

játságaira épülnek. Ezért -  az egyoldalú illúziók 
helyett -  olyan állománygyarapítási koncepciót 
kell kidolgozni, mely együttesen szemléli egy
részt a klasszikus állományépítés, másrészt a 
számítógépes információ-ellátás kérdéseit.

(Katsányi Sándor)

95/335
HARMEYER, Dave: Potential collection develop
ment bias: some evidence of a controversial 
topic in California = Coll.Res.Libr. 56.vol. 1995.
2.no. 101-111 .p. Bibliogr. 33 tétel.

Potenciális elfogultság az állománygyarapí
tásban: egy ellentmondásos téma irodalmá
nak gyűjtése kaliforniai egyetemi és közmű
velődési könyvtárakban

' Állománygyarapítás; Cenzúra; Egyetemi könyv
tár; Felmérés; Közművelődési könyvtár

A tanulmány az objektív, kvantitatív felmérés 
módszerét alkalmazva azt vizsgálta, hogy ta
pasztalható-e részrehajlás a kaliforniai köz- és 
egyetemi könyvtárak jelenlegi állománygyarapí
tási gyakorlatában. A kutatási módszer 10 bíráló 
tartalmi minősítésére és nyolc reprezrentatív 
könyvnek a könyvtárak állományában való jelen
létére, illetve hiányára alapult. Az egyes könyvek 
az abortusz-kérdés vitájának eltérő álláspontjait 
(szabad választás illetve az élet szentsége) kép
viselték. A felmérésből az derült ki, hogy a kali
forniai könyvtárak állománygyarapítási gyakorla
ta részrehajlónak mondható. Annak az 580 állo
mánynak az alapján, amelyekben a vizsgált cí
mek megvoltak, arra a következtetésre jutottak, 
hogy a kaliforniai könyvtárak háromszor na
gyobb mértékben gyűjtik a szabad választás el
vét valló, mint az élet sérthetetlenségét hirdető 
könyveket. A felmérés -  érdekességként -  azt is 
megállapította, hogy a vallási elkötelezettségű 
intézmények állományaiban csak kis mértékben 
több az élet szentségét, mint a szabad válasz
tást valló művek száma, ami azt mutatja, hogy 
az ún. „konzervatív” könyvtárosok jobb munkát 
végeznek az eltérő nézetek elfogulatlan bemuta
tása terén, mint „világi” kollégáik.

(Autoref. alapján)

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 669



95/336
SHARPLES, Carolyn: Filling bare shelves = 
Libr.Assoc.Rec. 97.vol. 1995. 2.no. 96-97.p.

Könyvhiány az afrikai egyetemeken: támoga
tás az ICBL (International Campus Book 
Link) projekt keretében

Ajándék; Egyetemi könyvtár; Támogatás -más 
országnak; Tanulmányút

Az afrikai könyvtárak helyzete katasztrofális. 
Az infláció és a kormányzati pénzügypolitika mi
att egyre inkább rákényszerülnek, hogy külföldi 
segélyforrások után nézzenek.

A Ranfurly Library Service a magyar könyv
tárak körében is jól ismert szervezet -  új neve 
1994-től Book Aid International. Az angliai fölös
példány forrásokat felkutatva releváns dokumen
tumokat küld külföldi könyvtáraknak, kérdőívek 
útján felmérve igényeiket. 1954 óta foglalkozik 
az afrikai könyvtárak ellátásával. Új projektje ke
retében elsősorban olyan dokumentumokkal se
gíti őket, melyekhez speciális témájuk miatt a 
szokásos adományok révén szinte lehetetlen 
lenne hozzájutniuk. Ezen kívül az afrikai kiadó
kat is támogatja: az oxfordi African Books Collec- 
tive-vel együttműködve az afrikai könyvkiadóktól 
is vásárol a könyvtárak számára szétosztandó 
könyveket.

Az 1980-as évek végétől a nagy adományozó 
szervezetek figyelme az afrikai felsőoktatásról az 
elemi oktatásra fordult. Többek között ennek is 
tulajdonítható, hogy például az egyetemi könyv
tárak folyóiratállománya teljesen lepusztult. A 
Nairobi Egyetem 1980-ban még 650 folyóiratra 
fizetett elő, ma már egyre sem tud. Ez késztette 
a Book Aid lnternational-t és más szervezeteket, 
hogy elindítsák a International Campus Book 
Link programot 1992-ben. Itt is az afrikai partne
rek kívánságainak és az angliai fölöspéldány kí
nálatnak az összehangolása a cél. Az eseten
kénti, rövidtávú segélyprogramok nehézséget je
lentenek a folyamatos ellátásban, ezért megala
pították az előfizetéseket szorgalmazó programot 
is. Ma már több mint 150-en tagjai, és küldik 
rendszeresen a folyóiratokat az ICBL-nek továb
bításra.

A Malawi Egyetemi Könyvtárban tett látoga
tás során az is kiderült, hogy nemcsak anyagi 
okok miatt nehéz a gyarapítás, hanem a bibliog

ráfiai források hiánya miatt is. A Books in Print- 
ből például az 1982-es az utolsó náluk.

A Blantyre Polytechnic könyvtárának szinte 
az egész lakosságot kell ellátnia a szükséges 
szakirodalommal. Az évi átlagfizetés kb. 500 
font, egy tankönyv ára pedig kb. 25 font. A köny
vek nagyon keresettek, de csak kis számban 
hozzáférhetők. Sürgős szükség lenne a segít
ségre. Hasonló a helyzet az orvosi egyetemi 
könyvtárban és Lilongwe-ben a mezőgazdasági 
főiskola könyvtárában, ahol 1994-ben véget ért 
egy segélyprogram, melynek révén 108 folyóira
tra tudtak előfizetni. A Kamazuban működő 
egészségügyi főiskola szegényes ellátottsága is 
elszomorító. Ugyanezek a jelenségek tapasztal
hatók Kenyában, Tanzániában, Etiópiában, Ghá
nában, és Sierra Leonéban az egyetemi és főis
kolai könyvtárakban, s habár tiszteletreméltó az 
ottani könyvtárosok kitartása és leleményessé
ge, külső beavatkozás, támasz nélkül küzdelmük 
reménytelen.

Mindez indokolja, hogy az információbőségtől 
szenvedő angliai könyvtárosok segítséget nyújt
sanak. A fölösleges dokumentumok megfelelő 
helyre való eljuttatásával nemcsak az egyes em
berek fejlődését tudják elősegíteni, hanem egész 
országokét is.

(Fazokas Eszter)

95/337
Dossier: Collections de bibliothéques = Bull.Bibl.Fr. 
40.vol. 1995. 3.no. 8-62.p.

Rés. angol és német nyelven

Tematikus szám a könyvtári állományokról (8 
cikk)

Állományalakítás; Egyetemi könyvtár; Elektroni
kus publikáció; Előszerzeményezés; Gyermek- 
könyvtár; Kötelespéldány; Közm űvelődési 
könyvtár; Raktározás; Térképek gyűjteménye

A tematikus szám a következő cikkeket tartal
mazza: A helyi globális könyvtár; Állománygyara
pítási politika ma; Állomány és raktározási hely -  
a „dokumentumtárolási hely” fogalma az elektro
nikus dokumentumok korában; Az állományok 
„szelleméről”; Digitális dokumentumok köteles- 
példány-törvénye; Könyvek, időszaki kiadványok
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Külföldi folyóirat-figyelő

és adatbázisok kiválasztásának folyamata a Uni
versity of Georgia könyvtárának gyakorlatában; 
Gyermekkönyvek a könyvtárakban; A l’Université 
de Jussieu országos feladatkörű szakkönyvtárá
nak térképtára: a jövő kilátásai.

Lásd még 320, 356, 364, 396

Különgyűjtemények

95/338
OLSEN, Margaret S.: The end of the cold war 
and its effects on Slavic and East European col
lections in the West = lnt.lnf.Libr.Rev. 27.vol. 
1995. 1.no. 89-112.p.

A hidegháború vége és ennek hatása a szláv 
és kelet-európai gyűjteményekre Nyugaton

Kelet-európai gyűjtemény; Kiadványcsere; Könyv
árak; Könyvkiadás; Szláv gyűjtemény

A címmel ellentétben a szerző két kivétellel 
amerikai egyetemi könyvtárak körében végzett 
felmérés alapján számol be a tapasztalatokról.

Az 1989/91-es politikai változások eredmé
nyeképpen jelentősen csökkent a szláv (ezt a fo
galmat a szerző gyűjtőnévként használja a kelet
európai országok irodalmára, bár főként az 
Oroszországból érkező anyagról esik szó) köny
vek és folyóiratok beérkezése a nyugati gyűjte
ményekbe. A beszerzés nehézségeit és a gyűj
teményekben esett károkat 53 könyvtárnak kikül
dött (17 válaszolt) kérdőív alapján lehetett szám
ba venni.

A beszerzés két fő formája az ún. biankó 
megrendelés és a könyvtárközi csere.

A biankó megrendelés jól működött az 1980- 
as évek végéig. Ez azt jelentette, hogy a könyv
tárak megbízást adtak könyvügynökségeknek, 
hogy az érdeklődési körükbe eső témákban 
megjelenő értékes irodalmat szerezzék be szá
mukra. A változások után több tényező (emelke
dő könyvárak, az értékes kiadványok számának 
visszaesése, a piacgazdasági mechanizmusok 
érvényesülése, az ügynökségek tönkremenetele 
stb.) következtében -  bár a biankó megrendelés 
továbbra is népszerű módszer maradt a nyugati

könyvtárak körében -  az így beszerezhető 
anyag mennyisége már nem az, ami volt.

A könyvtárközi csere az ötvenes évek végén, 
a megszorítások enyhülésével lendült fel. Min
den akadály és nehézség ellenére a beszerzé
sek jelentős forrásává vált, különösen az egyéb 
csatornákon át nem beszerezhető anyag vonat
kozásában. Annak ellenére, hogy a csere inkább 
a keleti partnerek anyagi előnyére vált a mester
séges átváltási kurzusok és a különböző állami 
támogatások következtében, egyetlen amerikai 
könyvtár kivételével sehol sem kívánják meg
szüntetni. Nem szabad azt sem figyelmen kívül 
hagyni, hogy a cserekapcsolatok gondozása 
meglehetősen nagy személyi ráfordítást kíván a 
közvetlen költségeken felül.

Célszerű megkülönböztetni a passzív (saját 
kiadványokra korlátozódó) és az aktív (a partner 
kívánságainak megfelelő könyvek beszerzése és 
elküldése) cserét. Különösen ez utóbbinál áll 
fenn -  a kezdetekre visszamenő -  önkényes át
váltási kurzus előnye a keleti partnerek számára.

Mivel a nyilvántartások nagyon sok kívánni
valót hagynak maguk után a könyvtárakban, a 
felmérésből valójában nem alakult ki pontos kép 
a csereforgalom változásáról. Mindenesetre a 
visszaesés ezen a területen is bekövetkezett. A 
könyvtárak mégsem akarják feladni -  sokszor 
szolidaritásból sem -  kapcsolataikat, s minden 
nehézség ellenére (elveszések a postán, lassú 
szállítás, egyenlőtlen árképzés stb.) továbbra is 
folytatni kívánják a cserét.

(Talán nem érdektelen a magyar olvasónak, 
hogy a Kultúra, mint a biankó rendelések teljesí
tője az lllinoisi Egyetemre 1990-ben 283 kötetet 
küldött, 1993-ban csak 33-at, mivel 1992-ben 
problémák voltak a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
megjelenésével. A helyzet azóta javult.)

(Papp István)

Feldolgozó munka

95/339
HARRISON, Ken -  SUMMERS, David: Retro
spective catalogue conversion at Lancaster Uni
versity Library = Program. 29.vol. 1995. 2.no. 
107-122.p. Bibliogr. 9 tétel.
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Retrospektív konverzió a lancasteri egyetemi 
könyvtárban

Adatbázis; Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; 
Konverzió; Letöltés

A brit Lancaster University könyvtára 1990-ben 
kezdte meg retrospektív katalogizálási program
ját. Kezdetben a nemzeti bibliográfia (BNB) CD- 
ROM változatának adatait használta, később át
tért a Library of Congress CDMARC Bibliog
raphie szolgáltatására. A rekordokat nem MARC, 
hanem „custom” (a használó által beállított) for
mátumban töltik le, majd saját programokkal 
konvertálják őket a helyi katalógus formátumára, 
illetve aktualizálják a katalógust és az indexeket. 
A katalógus gépi rekordjainak aránya 1990 de
cembere és 1994 júliusa között 30%-ról 72%-ra 
növekedett. A cikk beszámol a konverziós folya
mat technikai részleteiről, érintve a személyzet, 
a munkamódszerek, a találati arányok és a mi
nőségi megfontolások vonatkozó kérdéseit.

(Autoref.)

95/340
MAILHO-DABOUSSI, Lorraine: Création d’un 
thésaurus images: l’expérience de la banque de 
données Iconos sur les fonds de photographies 
= Documentaliste. 32.vol. 1995. 2.no. 99-105.p. 
Bibliogr. 7 tétel.

Rés. angol nyelven

Tezaurusz készítése képekhez: az „Iconos” 
fényképadatbázissal kapcsolatos tapasztalatok

Adatbázis; Fénykép; Tézaurusz

Az „Iconos", a francia dokumentációs intézet 
(Documentation frangaise) adatbankja, a Fran
ciaországban nyilvánosan elérhető fényképgyűj
teményekről szolgáltat információkat. Miután 
éveken keresztül különféle indexelő eszközöket 
alkalmaztak, szükségessé vált a leírások éssze
rűsítése és szabványosítása. Ezért egy olyan 
posztkoordinált tezauruszt fejlesztettek ki, amely
nek tárgyszavai alkalmasak a fotógyűjtemények 
leírására és a fényképek tematikus csoportosítá
sára. A szerző először bemutatja az leonost és a

múltban használt osztályozási eszközöket, majd 
ismerteti a tezaurusz-tervezés szakaszait: de- 
szkriptorok kifejlesztése a már használatban lé
vő tárgyszavak alapján; a használt index-kifeje
zések mennyiségi és minőségi értékelése; a fel
merült szemantikai és nyelvészeti problémák 
megoldása; végül a teljes terminológiai készlet
nek egy multidiszciplináris tezauruszba való 
szervezése.

(Autoref.)

Lásd még 357, 364

Katalógusok

95/341
FATTAHI, Rahmatollah: A comparison between 
the online catalogue ánd the card catalogue. 
Some considerations for redesigning bibliog
raphic standards = Libr.Rev. 44.vol. 1995. 2.no. 
44-58.p. Bibliogr.

Az online és a cédulakatalógus összehason
lítása. Néhány szempont a bibliográfiai leírási 
szabványok módosításához

Cédulakatalógus; Formátum -gépi; Hatékony
ság; Információkeresés; Katalógusszerkesztés; 
Online katalógus

A számítógépek térhódítása előtt a manuális 
katalógusok közül a cédulakatalógusok voltak a 
legszélesebb körben használatosak. Az online 
katalógusok, amelyek viszonylag rövid múltra te
kintenek vissza, a hagyományos cédulakataló
gus koncepcióját átvéve fejlődtek ki, annak logi
kai utódai.

Az elmúlt 10 évben a szakirodalom jelentős 
terjedelemben foglalkozott a cédulakatalógusok 
és az online katalógusok összehasonlításával 
különböző szempontok alapján. A jelen cikk 
-  amely szakirodalmi szemle -  a bibliográfiai 
adatok input-, manipulációs és output-folyamata 
szempontjából teszi ezt. Vizsgálja a bibliográfiai 
rekordok szerkezetét és tartalmát, a MARC for
mátum és a szabványosítás kérdéseit, a kataló
gus szerkezetét és tartalmát, a katalógus integ
rációjának kérdését, az egységesített adatállo
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mányok problémáit, a bibliográfiai rekordok 
visszakeresését és megjelenítését, az interaktív 
üzemmód sajátságait, a katalógus keresési hiba
tűrési szintjét, a használók elégedettségét.

Az interaktív online katalógusok olyan lehető
ségeket nyújtanak, amelyek jelentősen megha
ladják a hagyományos cédulakatalóguséit. For
radalmasították a bibliográfiai információkhoz 
való hozzáférést olyan keresési lehetőségek ré
vén, mint a kulcsszavak, a Boole-algebra, a 
csonkolás, a közelségi operátorok. Ezek ugyan
akkor a használat módjára is hatással voltak.

Az online katalógus a hagyományos manuális 
rendszerrel szemben sokkal jobb lehetőséget 
kínál a bibliográfiai információk inputjára, tárolá
sára és outputjára. Úgy tűnik, lényeges változá
sokra van szükség a bibliográfiai rekordok létre
hozása, manipulálása és visszakeresése terén 
is. Eddig viszont a bibliográfiai szabványok (ka
talogizálási szabályzatok, ISBD-k és MARC for
mátumok) terén nem sok lépés történt az új fejle
ményekhez való alkalmazkodás érdekében. Az 
online katalógusokról szó sem esik a jelenleg ér
vényben lévő szabályzatokban, semmilyen irány
elv nem ad segítséget az online katalógusok ter
vezéséhez. Szükség lenne tehát a hagyomá
nyos katalógus koncepciójára alapuló szabvá
nyok, elsősorban a katalogizálási szabályzatok 
felülvizsgálatára és átdolgozására. Bővíteni kell 
a katalógusok lefedését, ezzel egyidejűleg cél az 
egyszerűség és az interaktivitás. Új katalogizálá
si szabályzatokra van szükség, amelyek össz
hangban vannak az online környezet koncepcio
nális és technikai fejleményeivel.

(Hegyközi Ilona)

95/342
ZUMER, Maja -  ZENG, Lei: Comparison and 
evaluation of OPAC end-user interfaces = 
Cat.Classif.Q. 19.vol. 1994. 2.no. 67-98.p. Bibli- 
ogr. 7 tétel.

OPAC használói interfészek összehasonlítá
sa és értékelése

Ember-gép kapcsolat; Felmérés; Hatékonyság; 
Online katalógus

A cikk használói szemszögből, szisztemati
kus keretek között hasonlítja össze és értékeli az

online katalógusok funkcionális képességeit és a 
használói felületek jellemzőit. A vizsgálat alapjául 
az ohioi könyvtári hálózat, az OhioLINK 16 tag
könyvtárának eltérő rendszerű OPAC-ja szolgált. 
A használói interfészek hatféle szoftvert használ
tak, de eltérő jellemzőket találtak az OPAC-hoz 
való hozzáférés, az operációs funkciók (logon, 
logoff stb.), a hozzáférési pontok, a keresőkér
dés ellenőrzése és a segítségnyújtás tekinteté
ben is. A szerzők számba veszik a szóba jöhető 
interfész-változatokat, és minőségi szempontból 
elemzik őket.

(Autoref.)

Lásd még 344

Információkeresés

95/343
JACQUIN, Alex: Endnutzerrecherchen in der 
regionalen Verbunddatenbank des Südwest
deutschen Bibliotheksverbundes (SWB) = 
ABI-Tech. 15.Jg. 1995. 2.no. 121-138.p.

Res. angol nyelven

Hogyan keresnek a végfelhasználók a délnyu
gatnémet könyvtári hálózat online regionális 
központi katalógusában: felmérés

Felmérés; Gépi információkeresés; Használó; 
Hatékonyság; Központi katalógus -online

1994 januárjában a délnyugatnémet könyvtári 
hálózat (SWB) központja TELNET-en keresztül 
hozzáférési lehetőséget biztosított végfelhaszná
lók számára a hálózat online katalógusaihoz. Ez
zel lehetővé vált, hogy a végfelhasználók kere
sési stratégiájáról és igényeiről visszajelzést 
kapjanak: egyrészt hét hónapon keresztül szám
szerűleg regisztrálták az online katalógusban 
végzett használói kereséseket, másrészt értékel
ték a használók elektronikus üzeneteit az SWB 
keresési interfészéről. A vizsgálat eredményei 
irányelvként szolgálnak az online adatbázis ter
vezett WWW keresési felületének kidolgozásá
hoz.

(Autoref.)
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95/344
TILLOTSON, Joy: is keyword searching the an
swer? = Coll.Res.Libr. 56.vol. 1995. 3.no. 199- 
206.p. Bibliogr. 17 tétel.

A kulcsszavas keresés a megoldás?

Gépi információkeresés; Használók képzése -fel
sőoktatásban; Kulcsszó; Online katalógus

A tanulmány a kulcsszavas keresés három 
szempontját veszi szemügyre, hogy megállapít
sa: vajon megoldást jelent-e az online katalógu
sokban való tárgyi keresés problémáira, ha a 
alapértelmezésként a kulcsszavas keresést állít
ják be. Azt vizsgálja, hogy a kulcsszavas kere
sés megfelelő eredményeket hoz-e; egy bizo
nyos téma keresésére kulcsszavakat használó 
keresők elégedettek-e az eredménnyel; és a je
lenleg hozzáférhető OPAC használói felületek 
milyen segítséget nyújtanak a használóknak a 
kulcsszavas, illetve az ellenőrzött szókincsű ke
reséshez. Arra a következtetésre jut, hogy egy 
online katalógusnak mind a kulcsszavas, mind a 
deszkriptoros keresés lehetőségét tartalmaznia 
kell, és a tárgyi keresést végző használók 
számára javítani kell a magyarázatok és a help- 
képernyők minőségét.

(Auto re f.)

95/345
PETERS, Rolf W.: Dokumentenmanagement mit 
Hypertext = Nachr.Dok. 46.Jg. 1995. 3.no. 
157-164.p. Bibliogr. 23 tétel.

Res. angol nyelven

Dokumentumok kezelése hiperszöveg segít
ségével

Hiperszöveg; Tájékoztatás -műszaki

A világon hozzáférhető online információk 
kezelése káoszhoz és zűrzavarhoz vezethet, ha 
nem sikerül hatékony navigációs eszközöket ki
fejleszteni és a használók rendelkezésére bo
csátani. A jelen cikk kimutatja, hogy a hagyomá
nyos információkeresési eszközök elégtelenek, 
ezért hipertext rendszerű keresési mechanizmu

sokkal kell kiegészíteni őket. Ez a követelmény 
következetesen megvalósul a Bayer AG projekt
je keretében, melynek során online módon teszik 
elérhetővé a mérnöki folyamatokhoz szükséges 
belső és külső dokumentumokat és szoftver- 
eszközöket.

(Autoref.)

Lásd még 315, 341, 352, 384, 385

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

95/346
DUDLEY, Martin -  BARRACLOUGH, Clare: The 
unobtrusive testing of public library information 
services: a pilot survey = Public Libr.J. 10.vol. 
1995. 2.no. 33-35.p.

A közművelődési könyvtári referenszmunka 
diszkrét ellenőrzése: kísérleti felmérés

Felmérés; Hatékonyság; Közművelődési könyv
tár; Referensz

1994 májusában a Hertfordshire Libraries 
Arts and Information (Hertfordshire megyei 
könyvtári központ) tájékoztató és referensz cso
portjának vezetője olyan módszer kifejlesztését 
kezdeményezte, amellyel feltűnés nélkül meg
vizsgálható, hogyan kezelik a referensz kérdése
ket a könyvtárak. Eddig a teljesítmények értéke
lésénél a referensz kérdések mennyisége volt az 
elsődleges szempont, de érezhetően hiányzott 
valamilyen fajta minőségi értékelés, ami a kép
zés (továbbképzés) tervezésénél is támpontul 
szolgálhat és hosszú távon a nem mennyiségi jel
legű teljesítmény-adatok kialakításához vezethet.

A kutatási osztállyal együttműködve dolgoz
ták ki a felmérés stratégiáját. Elhatározták, hogy 
négy (azonos) kérdést tesznek fel a régió négy 
könyvtárában, kettőt telefonon, kettőt pedig sze
mélyesen. A felmérést két „hivatásos” kérdező
biztos végezte, mert úgy ítélték meg, az ő szak
tudásuk szükséges e munkához, és kívülállóként 
objektívabb képet alkotnak a könyvtári munkáról, 
egyszóval viselkedésük jobban hasonlít az átla
gos könyvtárhasználóéh oz.
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A vizsgálat időpontjáról csak annyit mondtak 
az érintett könyvtáraknak, hogy az valamikor 
szeptember folyamán lesz. A cél az volt, hogy 
minél gyorsabban feltegyék a kérdéseket, ne 
hagyjanak időt arra, hogy a könyvtárak értesít
sék egymást, s ezzel felismerjék a tesztelési fo
lyamatot. Az azonosítás veszélyének elkerülése 
érdekében a kérdezők sok esetben visszahívást 
kértek, ha a kérdést a könyvtárosok nem tudták 
rögtön megválaszolni. A következő megfigyelé
seket és eredményeket kellett feljegyezniük:

-  a könyvtár neve, a látogatás (beszél
getés) időpontja és tartama;

-  a telefon felvevésének ideje, a kicsengé
sek száma;

-  várakozási idő;
-  a személyzet viselkedése és segítőkész

sége;
-  a könyvtár tevékenységének érzékelhető 

színvonala;
-  a nyújtott tájékoztatás;
-  a kérdés megválaszolásaként ajánlottak-e 

valamilyen forrásművet.
A könyvtárlátogatás sok időt követelt, ilyenkor 

a kérdéseket mindig a tájékoztató pultnál tették 
fel, a személyzet más tagját soha nem zavarták. 
A kérdezők meglehetősen nehéznek találták, 
hogy a kérdőív alapján lejegyezzék mindazt, 
amit mondtak nekik. A szerepjátszás néha ne
héznek bizonyult, különösen akkor, amikor a 
könyvtárosok még további információt is keres
tek a tökéletes válasz érdekében, így aztán „hi
teles” történetet kellett előadni. A könyvtárak vá
laszadó képessége a nagyságukon is múlik, mi
nél nagyobb egy könyvtár, annál nagyobb a tájé
koztató apparátusa.

A felmérés végén levont néhány következte
tés:

-  az alkalmazott módszer nem vagy alig 
eredményezett adatokat arról, mennyi időbe telt 
egy referensz kérdés megválaszolása, mennyire 
pontos a nyújtott információ, és vajon a megvá
laszoláshoz a legmegfelelőbb módszereket és 
forrásokat használták-e;

-  olyan kérdéseket kell kitalálni, melyek kü
lönböző nagyságú könyvtárak tesztelésére alkal
masak;

-  nem szükséges hivatásos kérdezőbiztosok 
alkalmazása, a lényeg, hogy a kérdező „jól érez
ze magát a szerepében”;

-  a használt kérdőív módosításra szorul, a 
kérdéseket úgy fogalmazták át, hogy a mellettük

lévő négyzet bejelölésével megválaszolhatóak 
legyenek.

A cikk végül közli a kérdezők által feltett refe
rensz kérdéseket és a kérdőív eredeti, illetve 
módosított változatát.

(Feimer Ágnes)

95/347
COMSTOCK-GAY, Stuart: Disruptive behavior: 
protecting people, protecting rights = Wilson 
Libr.Bull. 69.vol. 1995. 6.no. 33-35.p.

Rendbontó viselkedés a könyvtárban: embe
rek és jogok védelme

Rendbontás; Szabályzat -könyvtári

A szerző véleménye szerint az információs 
szupersztráda fejlődésével a könyvtárakban 
egyre több ún. „problémás” olvasóval lehet majd 
találkozni, ezért érdemes a nehéz esetek kezelé
sére előre felkészülni.

Az Egyesült Államokban 2010-re előrelátha
tóan nemcsak a gazdagok otthonaiból lesz elér
hető az információs szuperhálózat, hanem a kö
zéposztálybeliek és a szakmai értelmiség ott- 
honaiból-hivatalaiból is. Ez azt jelenti, hogy ezek 
a rétegek az újságolvasástól kezdve a könyvtári 
katalógushasználaton keresztül a tudományos 
kutatásig mindent el tudnak végezni az otthoni 
vagy a munkahelyi számítógép mellől, így nem 
lesz szükségük arra, hogy felkeressék a könyv
tárat.

Kik lesznek akkor a még mindig üzemelő régi 
könyvtárépület látogatói? A közületi bérlakások 
lakói, a hajléktalanok, a szegények, az idősek és 
a társadalom egyéb „számkivetettjei” , akik nem
hogy számítógéppel, modemmel, de sok eset
ben még telefonnal sem fognak rendelkezni. Az 
ő számukra a közkönyvtár marad a „szupersztrá
da”, ők csak a könyvtáron keresztül lehetnek a 
társadalom és a demokrácia teljes jogú részesei.

Tény, hogy a „nehéz” olvasók legtöbbje a 
fenti társadalmi rétegek használói közül kerül ki. 
Bár a könyvtár nem szociális intézmény, kétség
telenül vannak, illetve kell hogy legyenek szo
ciális funkciói, amit a rendbontó esetek kezelé
sénél nem árt figyelembe venni. Tudomásul kell 
venni, hogy olyan olvasók is léteznek, akik egy
fajta menedéket, otthont keresnek a könyvtár-
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ban, ahová csak azért járnak be, hogy elolvas
sák a lóverseny-eredményeket, szundítsanak 
egyet vagy használják a vécét. Ha nem zavar
nak senkit, hagyni kell őket, joguk van hozzá.

De mi legyen a valódi rendbontókkal, akik a 
vécében mosakszanak, magukban beszélve fe
nyegetőznek, mások szemébe bámulnak vagy 
kibírhatatlan bűzt árasztanak? A szerző egy New 
Jersey-ben történt estetet hoz fel példaként, ahol 
egy hajtéktalan olvasót kitiltottak a könyvtárból, 
mert botrányos magatartásával áthágta a könyv
tár használati szabályzatát. Az illető pert indított, 
amelyben alkotmányos jogainak megsértésével 
vádolta a könyvtárat, s első fokon meg is nyerte 
a pert. A fellebbviteli bíróság azonban megfordí
totta az ítéletet, és a könyvtár eljárását minősí
tette helyesnek. Az ítéletet azzal indolkolta, hogy 
a könyvtárban folytatott tevékenységeknek csak 
egy részét védi az alkotmány, így az olvasást, a 
kutatást és a könyvtári anyagok használatát. Ki
mondta, hogy a könyvtárban nincs helye semmi
féle hangos vitának vagy rendbontó perpatvarnak.

Az eset legfőbb tanulsága az, hogy a könyv
táraknak joguk van írott viselkedési szabályok ki
dolgozására, ami saját érdeküket is szolgálja. A 
cikk egy ilyen szabályzat kidolgozásához a kö
vetkező tanácsokkal szolgál:

-  a hangsúlyt a látogatók viselkedésre, nem 
pedig beszédmodorára vagy külsejére kell he
lyezni;

-  a szabályzat kitételeinek értelmezéséhez 
objektív érvényesítési mércéket kell kidolgozni, 
pl. ha a szabályzat tiltja mások zavarását vagy 
bosszantását, akkor méltányosan és objektív 
módon kell meghatározni, hogy mi meríti ki a 
„zavarás” vagy a „bosszantás” tényét;

-  az információkhoz való hozzáféréshez 
semmiféle korlátot nem szabad állítani;

-  az írott szabályzatot érdemes kifüggeszteni 
a könyvtárban, vagy szórólapon terjeszteni (a 
cikk röviden ismerteti a New Jersey-i könyvtáros 
egyesület tiltó rendelkezéseit);

-  tanulmányozzuk a helyi közigazgatási tör
vényeket, s válasszuk ki a könyvtárban is alkal
mazható tiltó rendelkezéseket.

Összefoglalásként az mondható el, hogy a 
könyvtárak továbbra is legyenek a demokrácia 
védelmezői, fogadják be és szolgálják ki a társa
dalom lesüllyedt rétegeit, de a valódi rendbontás 
ellen határozottan lépjenek fel, elsősorban írás
ban rögzített házi szabályzatok alapján.

(Novák István)

Lásd még

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol' 
gáltatás

95/348
ALTON, Bryan: IRIS: a Z39.50 based service for 
database searching and document ordering = 
J.Inf.Net. 2vol. 1995. 3.no. 187-213.p. Bibliogr. 
7 tétel.

IRIS: Z39.50 hálózati protokollra alapuló adat
báziskereső és dokumentumrendelő szolgál
tatás

Dokumentum szolgáltatás; Gépi könyvtári háló
zat; Szabvány; Tudományos és szakkönyvtárak

A könyvtárak és üzleti felhasználók számára 
létrehozott IRIS nevű adatbázis-kereső és doku
mentumrendelő szolgáltatás hat jelentős írorszá
gi tudományos könyvtár állományára és az Un
cover szolgáltatásra épül. A rendszer újszerűsé
ge nemcsak abban áll, hogy az IRIS az ANSI 
Z39.50 protokoll alkalmazásával a hat távoli és 
különböző rendszerű adatbázist egyetlen kere
sőrendszerbe kapcsolta, hanem szolgáltatási és 
marketing-politikájában is, amely a hagyomá
nyos könyvtárhasználókon kívül a közvetlen üz
leti felhasználókat is „célba veszi”. A cikk ismer
teti a szolgáltatás eredetét, tartalmát és tech
nológiai vonatkozásait.

(Autoref.)

95/349
RAUBENHEIMER, J.: Rapid document delivery 
-  the Unisa experience = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 
63vol. 1995. 1.no. 30-34.p. Bibliogr. 12 tétel.
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Gyors dokumentumszolgáltatás -  az Unisa 
könyvtár tapasztalatai

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Felmérés; Hatékonyság

A cikk röviden vázolja a dokumentumszolgál
tatás fejlődését, majd az Unisa Könyvtárban 
(Dél-afrikai Egyetem, Pretoria) végzett két kísér
let eredményeiről számol be. Az első kísérlet 
célja, hogy megállapítsák, milyen előnyökkel jár 
tengerentúli adatbázisok (pl. UnCover, Koninkli- 
jke Bibliotheek) használata a könyvtár saját ál
lományának kiegészítésére és mennyire gyors a 
dokumentumszolgáltatás. A vizsgálat tanulsága 
szerint mindegyik adatbázis rendelkezett olyan 
speciális jellemzőkkel, amelyeket feltétlenül fi
gyelembe kell venni egy adatbázishoz való hoz
záférés mérlegelésénél. A dokumentumszolgál
tatás gyorsasága tekintetében bebizonyosodott, 
hogy a tengerentúli adatbázisok felülmúlják a he
lyi szolgáltatókat. A második kísérlet arra irá
nyult, hogy alternatív módszereket találjanak a 
folyóiratcikk-másolatok iránti helyi igények kielé
gítésénél. Az eredmények azt jelzik, hogy a 
szkennelés és a fax együttes alkalmazása külö
nösen előnyös, főként a költségek és a szolgál
tatás gyorsasága szempontjából.

(Au to re f.)

Lásd még 360, 370, 391

Dokumentációs eljárások és termékeik

95/350
PINTO MOLINA, Maria: Documentary abstract
ing: toward a methodological model = J.Am.Soc. 
Inf.Sci. 46.vol. 1995. 3.no. 225-234.p. Bibliogr.

Dokumentumok referálása: a módszertani 
modell felé

Modellálás; Referálás

A referálás általános folyamata műveletek fo
lyamatát jelenti, amelynek során a szöveges do
kumentumok felszíne és retorikai struktúrái he

lyett a mélystruktúra (tartalom) elemzésére kerül 
sor. Mindez átfogó, interpretatív, szelektív és 
konstruktív folyamatokat jelent, amelyek célja, 
hogy a szöveges információt egy új, terjedel
mében redukált dokumentumban rekonstruáljuk.

Bár az elmúlt években erős trend bontakozott 
ki a referálási műveletek gépesítésére, ezek 
egyelőre nem hoztak kielégítő eredményeket.

A referálás általános folyamata során szá
molnunk kell magából a szövegből eredő ténye
zőkkel és a referálás dokumentációs meghatáro
zottságával is, többek között a felhasználói igé
nyekkel.

A referálás legfontosabb jellemzőinek egyike 
interdiszciplináris mivolta. A nyelvészet szerepe 
azonban megkérdőjelezhetetlen, hiszen az infor
máció feldolgozását alapvetően meghatározza a 
nyelv. A referálás szempontjából különösen fon
tos a strukturális nyelvészet, a transzformációs, 
generatív nyelvészet és a szövegnyelvészet. 
Szerepet kap benne a formális logika, az elmo
sódó (fuzzy) jelenségek logikája és a kognitív 
pszichológia.

A legtöbb referáló szolgálat ad útmutatást re
ferálóinak, de ezek a kész termékre és nem a re
ferálás folyamatára vonatkoznak.

A referálóknak különböző technikák leírására 
van szükségük a referálás négy fő lépéséről, az
az az olvasás-megértésről, a szükségtelen ele
mek célzott eliminálását jelentő kiválasztásról, az 
interpretációról és a szintézisről.

(Koltay Tibor)

95/351
COHEN, Jonathan D.: Highlights: language- and 
domain-independent automatic indexing terms 
for abstracting = J.Am.Soc.Inf.Sci. 46.vol. 1995.
3.no. 162-174.p. Bibliogr.

Nyelvtől és szakterülettől független gépi in
dexkifejezések generálása referálásra, n-gram 
módszerrel

Gépi indexelés; Gépi szövegelemzés; Referálás

Statisztikai alapú módszert dolgoztak ki első
sorban olyan keresési eredmények böngészésé
re és esetleges további szelekciójára, amelyek
ben a dokumentumok nem tartalmaznak referá
tumokat és gyakran címük sincs.
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Ehhez az n-gramokra alapuló számítást alkal
mazták. Az n-gram egy szövegminta n hosszú
ságú, egymással szomszédos karaktereinek 
szekvenciája. A szövegre n karakter hosszú ab
lakot nyitnak, amelyet karakterenként haladva 
mozgatnak. Az ablak minden egyes pozíciójában 
rögzítve az ablakban látható összes karaktert, a 
dokumentum jellemezhető az egyes szekvenciák 
előfordulását részletesen ábrázoló vektorral. 
Mindehhez valamely szövegkorpusz alapján kü
szöbértékeket rendelve kinyerhetők a dokumen
tum tartalmát kifejtő „csúcspontok”.

(Koltay Tibor)

95/352
MILSTEAD, Jessica L : Invisible thesauri: the 
year 2000 = Online ODROM Rev. 19.vol. 1995. 
2.no. 93-94.p.

Információkeresés 2000-ben: láthatatlan teza
uruszok

Gépi indexelés; Teljes szövegű adatbázis; Téza- 
urusz

A kontrollált szókincs és az indexelés halálá
ról szóló hírek túlzásnak bizonyultak. A teljes
szövegű adatbázisokra is érvényes ugyanis, 
hogy ha szemetet viszünk be, a számítógép out
putja is szemét lesz. Sok teljes szöveg nem tar
talmazza a keresett információt, bár tartalmazza 
a keresett szót. Ugyanakkor a keresőszót nem 
tartalmazó szöveg is lehet hasznos.

Mindazonáltal indexelésünk és a tezauruszok 
változóban vannak, a kézi indexelés és vissza
keresés 30 éve alatt kidolgozott módszerei vagy 
azok utódai pedig még nagyobb mértékben és 
kifinomultan lesznek használhatók a szöveges 
információkeresésben.

A legjobb szintaktikai vagy statisztikai szö
vegelemzés sem nélkülözheti a szemantikai ele
met. A lehetséges módszerek közül a tudásbázi
sok kialakítása rendkívül munkaigényesnek bi
zonyult, ezért csak egy-egy igen szűk szakterület 
adatbázisainál tudják őket eredményesen hasz
nálni. A tezauruszokkal sok hasonlóságot mutató 
szemantikai hálók esetében is hasonló a helyzet.

Hozzáférhető viszont egy sor szöveges infor
mációvisszakereső programcsomag, amelyben 
ekvivalencia-lista jellegű „tezaurusz” is van, de

csak a visszakeresést és nem az inputot szolgál
ják. Néhány csomag hierarchikus viszonyokhoz 
való hozzáférést ígér. Az a képességük, hogy a 
tezauruszkészítés intellektuális munkáját ki tud
ják használni, azzal kecsegtet, hogy ezek a 
programok egyre kifinomultabbak lesznek.

Mind többen használják a géppel segített in
dexelés (Machine Aided Indexing, MAI) eszköze
it. A legtöbben nem az indexelés egész spektru
mára, hanem -  egyre fokozódó mértékben -  
specifikus területeken alkalmazzák. Ehhez teza
uruszokat vagy azoknak megfelelő eszközöket 
használnak. Sok rendszerbe a szövegek (leg
többször a referátumok) természetes nyelvi 
mondatait teazurusz-kifejezésekké alakító ekvi
valencia-szótárakat építettek be. Ezek kifino
multsága és szabályalapú tudásbázisa különbö
ző, de mindegyik a tezauruszból vett indexkifeje
zéseket kínál fel az indexelőnek, aki aztán maga 
dönt ezek felhasználásáról.

A 2000. év körül a tezauruszok továbbra is az 
információ tárolásának és visszakeresésének 
fontos szereplői lesznek, de felhasználásuk el 
fog térni a ma szokásostól. A kisebb adatbáziso
kat továbbra is az intellektuális (emberek által 
végzett) indexelés fogja jellemezni, mivel a szó
tárak kidolgozása ezekhez túl drága marad.

A nagy adatbázisokhoz a MAI eszközeit fog
ják használni. A ma még külön használt ekviva
lencia-szótárak és tezauruszok egyetlen, kombi
nált eszközt fognak alkotni. A „hivatalos” deszk- 
riptorokat tovább fogják használni nyomtatott és 
elektronikus authority fájlok emberi felhasználá
sára, de a tezaurusz a fordítói szótárakhoz fog 
hasonlítani. Ezenkívül az indexelést és visszake
resést segítő szövegelemzési módszereket a te
zauruszok gondozására is fogják használni.

A fordítói szótárakhoz hasonló eszközöket 
fognak alkalmazni az információkeresésben a 
keresőkérdések finomításakor az automatikus 
elemzésre és rangsorolásra, azaz több átlátható
ságot fognak biztosítani a felhasználónak azzal, 
hogy segítik kérdése pontosabb megfogalmazá
sát.

Lehetséges ugyan, hogy elméletben ki lehet 
dolgozni a fogalmak közötti viszonyok számtalan 
kategóriáját. A gyakorlatban azonban nem való
színű, hogy ezeket alkalmazni lehet majd. Rá
adásul ezek haszna nem biztos, hogy feltétlenül 
fedezi használatuk árát.

A tezauruszok és más szemantikai alapú 
eszközök közötti különbségek elmosódnak majd,
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így a jövő tezauruszai szinte láthatatlanná válnak 
a felhasználó számára.

(Koltay Tibor)

95/353
JERÁBKOVÁ, Jaroslava: Ceská národní bibliográfie 
na CD-ROM! = Nár.Knih. 5.roc. 1994. 3/4.no. 
293-294.p.

CD-ROM-on a cseh nemzeti bibliográfia

CD-ROM; Nemzeti bibliográfia

A prágai Nemzeti Könyvtár az Albertina ico- 
me céggel közösen vitte CD-ROM-ra gépileg im
már feldolgozott állományát. Termékeivel az 
1994 májusában tartott 2. könyvtári vásáron is 
bemutatkozott, s nagy sikert aratott velük.

Az új hordozón a könyvtár következő adat
bázisai találhatók: cseh könyvek 1983-1993 (80 
583 rekord), cseh folyóirat- és újságcikkek 1991- 
1993 (164 370 rekord), a Cseh Köztársaság 
területén kiadott periodikumok 1900-1993 (5378 
rekord), disszertációk és autoreferátumok 1989- 
1992 (3165 rekord).

Az Albertina icome szoftverje lehetővé teszi a 
sokszempontú és kombinatív keresést, a rekor
dok számos formátumban történő megjeleníté
sét, a rekordok kinyomtatását és exportját a for
mátumok bármelyikében. Ez utóbbi körülmény 
különösen nagy segítséget jelent a kisebb-na- 
gyobb könyvtárak feltáró munkájának korszerű
sítéséhez, a szakszerűtlenül feldolgozott állo
mány rekatalogizálásához.

Az aktualizálás „menetrendje”: havonta ké
szülnek diszkettek a cseh könyvekről és a cseh 
periodikumok cikkeiről, félévente a disszertációk
ról és az autoreferátumokról. Évente a periodiku
mok adatbázisa kerül aktualizálásra.

A CD-ROM használatára a Nemzeti Könyvtár 
nemzeti bibliográfiai információs központjában 
van lehetőség. A terjesztéssel az Albertina icome 
foglalkozik.

Ezzel a vállalkozásával a prágai Nemzeti 
Könyvtár belépett azon világkönyvtárak közössé
gébe, amelyek nemzeti bibliográfiájukat ezen a 
hordozón teszik közzé.

(Futala Tibor)

95/354
DOBRYNINA, N.E.: Rekomendatel'naá -  
prosvetitel’skaá... = Bibliogr. 1995.2.no. 10-14.p.

Ajánló -  ismeretterjesztő..(bibliográfia)

Ajánló bibliográfia;Válogató bibliográfia

A legkülönbözőbb bibliográfiai műfajok orosz 
nevének megfelelőivel a nyugati nyelvek is ren
delkeznek. Egyetlen kivétel akad, az ajánló bibli
ográfia, amelynek N.A. Rubakin adta ezt a 
nevet.

Az ajánló bibliográfia -  mint orosz speciali
tás -  a múlt század második felében abból a fel
ismerésből jött létre, hogy az orosz tömegek kul
turális színvonalát emelni kell, mivel a modern 
állam nagysága inkább függ a kiművelt fők, mint 
a katonák számától.

Az e pontig közösnek mondható felismerést 
az éppen színen lévő értelmiségi irányzatok (li
berálisok és monarchisták, narodnyikok és forra
dalmi demokraták, a különféle marxisták, végül a 
bolsevikok) más és más válogatási szempon
tokat és ajánlási módszereket alkalmazva kíván
ták realizálni. Emiatt az ajánló bibliográfia ideoló
giai csetepaték színtere lett.

A Szovjetunió Kommunista Pártja által meg
valósított rendben az ajánló bibliográfia a „min- 
denoldalúan fejlett szocialista embertípus” kiala
kításában segédkezett, miközben ez az embertí
pus gyakorlatilag nem volt más, mint iskolai vég
zettség és foglalkozás szerint meghatározott 
csavarocska az állam és a társadalom óriási gé
pezetében.

Az ajánló bibliográfia e szimplifikáló és átide- 
ologizált szerepét a lakosság ösztönösen meg
érezte, s emiatt az efféle termékektől egyre in
kább idegenkedett.

A „glasznoszty” időszakától kezdve napjain
kig alapvető változások mentek végbe Oroszor
szágban: a gazdaság fokozatosan piacgazda
sággá, az állam pedig kapitalistává fejlődik. Ke
reteiben minden mozog, minden változik. Nem 
utolsósorban az állampolgárok vannak e változá
soknak kitéve. Az ajánló bibliográfia szerepe is 
módosult: ma -  jobban, mint valaha -  továbbra 
is szükség van az olvasás irányítására, a könyv 
közművelő szerepének megőrzésére. Ám ezt 
olyan módon kell megvalósítani, hogy e folya
matban az egyén, a használó is döntési helyzet
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be kerülhessen, azaz végső soron ő döntse el, 
hogy mire van tényleges szüksége a kínálatból.

Ezért a diszkriminálódott ajánló bibliográfia 
helyén és helyett új, közművelő bibliográfiai mű
fajok vannak születőben. Ilyenek: bibliográfiai 
enciklopédia, antológia, szöveggyűjtemény, kala
uz stb. Az Oroszországi Állami Könyvtárnak (a 
volt Lenin Könyvtárnak) máris több ilyen (sike
res) terméke van.

(Futala Tibor)

95/355
HERRMANN, Jochen: Nutzung von Online- 
Datenbanken in US-Public-Libraries = Bibliothek. 
19.vol. 1995. 1.no. 78-99.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Az online adatbázisok használata az Egyesült 
Államok közművelődési könyvtáraiban

Adatbázis; CD-ROM; Közművelődési könyvtár; 
Online katalógus; Szolgáltatások átvétele

Az USA közkönyvtáraiban már hétköznapivá 
vált az online adatbázisok belső használata, pl. 
állománygyarapításra, könyvtárközi kölcsönzés
re és a belső kölcsönzés adminisztrációjára. A 
referensz-célú külső adatbázishasználat, ami 
egészen az utóbbi időkig a közepes és nagy
könyvtárakra korlátozódott, hálózatosítás útján a 
kisebb könyvtárakban is rendelkezésre állhat. Az 
online referensz-szolgálat mindennapi gyakorla
ta azonban -  teljes ellentétben az elmélettel -  
könyvtárról-könyvtárra nagymértékű eltérést mu
tat. A stagnáló online piacon új, pezsdítő jelen
ség, hogy egyre több könyvtár állít elő saját 
adatbázisokat. Az online adatbázisok külső 
használatának jövője mégis bizonytalan, mert a 
CD-ROM igen népszerű mind a könyvtárosok, 
mind a használók körében.

(Autoref.)

95/356
DEBACHERE, Marie-Claire: Problems in obtain
ing grey literature = I FLA J. 21.vol. 1995. 2.no. 
94-98.p. Bibliogr. 9 tétel.

A szürke irodalom beszerzésének problémái

Adatbázis; Együttműködés -nemzetközi; Hozzá
férés; Szűk publicitású anyag

A szürke irodalom fogalmi definíciója nem 
egységes, de a különféle meghatározások leg
többje tartalmazza azt az ismérvet, hogy a szó
ban forgó kategória dokumentumtípusai kívül es
nek a kereskedelmi kiadás csatornáin, s ezért 
bibliográfiai azonosításuk és beszerzésük ne
hézkes. Tartalmi szempontból meg szokták kü
lönböztetni a tudományos jellegű kiadványokat 
(kutatási jelentések, konferencia-anyagok, disszer
tációk stb.) és a dokumentációs anyagokat (vál
lalatok, egyesületek, szakszervezetek, politikai 
pártok stb. házon belüli publikációi). A szürke iro
dalom szerzői főleg azért választják ezt a közlési 
csatornát, mert 1) az átfutási idő sokkal rövi- 
debb, mint a kereskedelmi kiadásnál, 2) a kiad
ványokat egy szűkebb olvasói rétegnek szánják 
és 3) a publikálás -  főleg az irodai, asztali kiad
ványszerkesztés lehetőségei miatt -  olcsóbb a 
hagyományos kiadásnál. Tájékoztatási szem
pontú fontossága abban áll, hogy 1) általában 
eredeti, primer információkat tartalmaz, 2) ritka
sága értékessé teszi, 3) információi frissek, aktu
álisak. A szürke irodalom arányát a kereskede
lemben nyilvánosan hozzáférhető információk 
mennyiségéhez képest 10, újabban 20 százalék
ra becsülik.

A szürke irodalom rendszerezésének és hoz
záférhetővé tételének érdekében számos prog
ram létezik úgy nemzeti, mint nemzetközi szin
ten. A cikk a francia, a brit, az olasz, a japán, az 
afrikai és az amerikai helyzetképet vázolja rövi
den, melyek közül -  az információk mennyisége 
szempontjából -  a BLDSC szolgáltatásait (315 
ezer konferencia-anyag, 100 ezer brit és több, 
mint 400 ezer amerikai doktori disszertáció) és 
az amerikai NTIS (évi 150 ezer tudományos
műszaki kutatási jelentés) gyűjteményét érde
mes kiemelni.

A nemzetközi erőfeszítések közül a NATO 
égisze alatt működő AGARD (Advisory Group for 
Aerospace Research and Development) nem
katonai tudományos-műszaki kiadói tevékenysé
ge (40 ezer, CD-ROM-on terjesztett dokumen
tum) és az Európai Gazdasági Közösség, majd 
később az EAGLE (European Association for 
Grey Literature Exploitation) által szervezett
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SIGLE (System for Information on Grey Litera
ture in Europe) multidiszciplináris adatbázis ér
demel említést. Az utóbbit 1980-ban hozták létre, 
és jelenleg 300 ezer tételt tartalmaz. Online mó
don érhető el, a Blaise, az STN International és 
a Sunist szolgáltató rendszereken keresztül.

A nemzetközi együttműködés nem képzelhe
tő el szabványosítás nélkül. A szürke irodalom 
szabványosítása három területen folyik:

-  az azonosítási szabályok a dokumentumok 
formai, megjelenítési követelményeit tartalmaz
zák, pl. az ISO 5966 a tudományos-műszaki ku
tatási jelentésekre vonatkozik;

-  a feldolgozási szabályok gyakorlatilag a ku
tatási jelentések katalogizálást érintik. Nemrégiben 
vezették be a jelentések azonosítására szolgáló 
ISRN-t (International Standard Report Number);

-  a terjesztési szabályok megkülönböztetik a 
hagyományosan szürke irodalomnak nevezett 
dokumentumtípusokat (pl. szabványok, szaba
dalmak, disszertációk) a nehezebben azonosít
ható dokumentumoktól.

A szürke irodalom keresésére a már említett 
NTIS és SIGLE adatbázisokon kívül az Engi
neering Information Inc., az AGRIS, a Science 
Citation Index, a WTI (World Translation Index), 
az UMI (University Microfilms International) adat
bázisai, és a francia Télétheses ajánlhatók. A 
jövőre nézve nagy lehetőségek rejlenek az orszá
gos és nemzetközi számítógép-hálózatokban, 
amilyenek pl. a francia Renater, illetve az Internet.

(Novák István)

95/357
SCHWARTZ, Werner: The European Register of 
Microform Masters (EROMM) = Eur.Res.Libr. 
Coop. 5.vol. 1995. 1.no. 103-110.p.

A mester-mikroformák európai nyilvántartása 
-  az EROMM program

A LIBER 1994. évi göttingeni konferenciáján 
elhangzott előadás

Bibliográfiai számbavétel; Együttműködés -nem
zetközi; Központi katalógus -online; Mikroforma

A mester-mikroformák európai nyilvántartása 
(European Register of Microform Masters) kísér

leti adatbázisként 1993 januárjában indult a pári
zsi Bibliothéque Nationale-ban, négy európai or
szág (Franciaország, Nagy-Britannia, Németor
szág és Portugália) adatainak betöltésével. Az 
EROMM program első szakasza 1991 februárjá
ban kezdődött és 1993 októberében zárult (erről 
részletesen Id. a 91/146 és 91/249 számú refe
rátumot).

Az Európai Unió programjaként 60%-ban az 
Európai Közösség Bizottsága finanszírozza, 
40%-ban pedig a washingtoni székhelyű Com
mission on Preservation and Access (állomány- 
védelmi és hozzáférési bizottság). A francia 
nemzeti könyvtárat bízták meg a program irányí
tásával, a többi résztvevő a British Library (Lon
don), az Instituto da Biblioteca Nációnál e do 
Livro (Lisszabon) és a Niedersächsische Staats
und Universitätsbibliothek (Göttingen). Minden 
partner-intézmény köteles a már meglévő és az 
új mester-mikroformák adatait összegyűjteni a 
saját és a vele kapcsolatban álló könyvtárak 
számítógépes adatbázisaiból, és a rekordokat 
UNIMARC formátumra konvertálva elküldeni a 
párizsi központi nyilvántartásba. Itt minden ada
tot egyetlen adatbázisba olvasztottak a kibővített 
UNIMARC formátumot használva belső munka
formátumként. Az első időszakban az EROMM 
50 ezer mikrofilmre vett dokumentum rekordját 
tartalmazta.

A kísérleti program utolsó hónapjaiban azt 
próbálták meghatározni, milyen feltételek mellett 
működhetne az EROMM állandó szolgáltatás
ként: a finanszírozás, jogi és szervezeti kérdé
sek, új partnerek bevonása került szóba. A part
nerek három fő irányelvben állapodtak meg:

-  a mikroformát készítő intézménynek be kell 
tartania a vonatkozó nemzetközi műszaki szab
ványokat (ISO);

-  a mikroformákról igény esetén másolatot 
kell szolgáltatni;

-  a mester-mikroformák adatainak akadály
talan és olcsó cseréje az előfeltétele annak, 
hogy a világ nyomtatott örökségének jelentős 
része koordinált mikrofilmezéssel megőrizhető 
legyen.

Sokféle szervezeti modell tanulmányozása 
után úgy döntöttek, hogy az EROMM egy host 
könyvtár szolgáltatása lesz. A host minden part
nernek mágnesszalagon küldi el az aktualizált 
adatokat, bár az online hozzáférésnek mindegyi
kük jobban örülne, mivel ezáltal mentesülne a 
saját (ugyanolyan tartalmú) adatbázis gondozá
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sától. A tervek szerint a program rutinfeladatai
nak ellátásához egyetlen, félállású munkatárs is 
elegendő, aki egyébként a host könyvtár alkal
mazottja. Az EROMM működésének irányítására 
és ellenőrzésére, illetve elvi döntések meghoza
talára operatív bizottságot alakítottak, amelyben 
minden résztvevő képviselteti magát. A bizottság 
legalább évente egyszer ülésezik, amikor megvi
tatja a host könyvtár beszámolóját és szavaz a 
következő év költségvetéséről.

1994 elején a göttingeni Állami és Egyetemi 
Könyvtárat választották a program hostjaként, 
így a Párizsban működő kísérleti adatbázis re
kordjait áttöltötték a könyvtár saját, Pica szoftvert 
használó rendszerébe. Az új EROMM adatbázis 
1994 decemberétől külföldről is online módon el
érhető lett. Az adatbázist használni kívánó 
könyvtárak saját azonosítót és jelszót kaptak. Az 
Interneten vagy vagy az X.25 segítségével ke
reshetik azokat a címeket, amelyeket mikrofil
mezni szándékoznak. Ha nem találják a kérdé
ses címet, folyamodhatnak a mikrofilmezés el
végzéséért. Minden mikrofilmezett műről el kell 
készíteni a rekordokat és el kell küldeni annak 
az intézménynek, amely regionális vagy orszá
gos szinten végzi a mester-mikroformák rekord
jainak gyűjtését és UNIMARC formátumra kon
vertálását.

Az állandó EROMM szolgáltatás beindításá
nak idejére a Commission on Preservation and 
Access nagylelkűen további pénzügyi támoga
tást biztosított. Az első 18 hónap alatt a résztve
vőknek a költségek 55%-át kellett csak egymás 
között felosztaniuk. Az alsószász tartomány is 
támogatta a programot 1994-ben, így a partner- 
intézményeknek csak 3.500 márkát kellett 1995- 
re befizetniük. 1994 végéig öt újabb könyvtár je
lezte csatlakozási szándékát (a dán, a holland 
és a belga nemzeti könyvtár, valamint az ETH 
zürichi könyvtára és a DBI). Ha az összes part
ner beküldi adatait, a rekordok száma a becslé
sek szerint meghaladja a 300 ezret.

(Feimer Ágnes)

95/358
SENEZ, Dorothy: Developments in Systran = 
Aslib Proc. 47.VOI. 1995. 4.no. 99-107.p.

Az Európai Közösség gépi fordítási rendsze
rének új fejleményei

Gépi fordítás; Nemzetközi szervezet

A Systran az Európai Közösség Bizottságá
nak többnyelvű, gyors gépi fordítási rendszere, 
amely a Bizottság összes tisztviselőjének ren
delkezésére áll. A számítógép természetesen 
nem veheti fel a versenyt a szakfordítókkal -  a 
jogi vonatkozású és a publikálásra kerülő szöve
gek fordítása továbbra is az ő feladatuk. A gépi 
fordítás viszont kiválóan használható ideiglenes, 
tájékoztató jellegű szövegekhez. Teljesen isme
retlen nyelvek esetében a nyers fordítás segít el
dönteni, hogy érdemes-e az illető dokumentumot 
lefordíttatni. A Bizottság fordítói szolgálatának 
egyik szolgáltatása a nyers, géppel készített for
dítások utószerkesztése, amin kívül még egyéb 
szolgáltatásokat is nyújt, pl. 1) kapcsolat a 
Systran és a Celex (a Bizottság többnyelvű jogi 
adatbázisa) között; 2) az Eurodicautom (a Bizott
ság többnyelvű terminológiai adatbankja) kifeje
zéseinek bevonása a Systran szótáraiba. Nem
régiben felmérést végeztek a Systran használa
táról, amelynek alapján sikerült felderíteni a 
használók igényeit. A Systran fejlesztésével a 
rendszer a gyors kommunikáció hatékony eszkö
zévé vált a többnyelvű Bizottság részlegei kö
zött. A cél a Systran minőségének fejlesztése, az 
Unió további nyelveire való kiterjesztése, vala
mint használatának oktatása és ösztönzése.

(Autoref. alapján)

Tájékoztatási vállalkozás

95/359
JOHNSON, Alice Jane Holland: Information bro
kers: case studies of succesful ventures = J.In
terior.Loan Doc.Del.Inf.Supply. 5.vol. 1994. 
2.no. 1-115.p. Bibliogr.
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Tájékoztatási vállalkozók, sikeres vállalkozá
sok: esettanulmányok

Esettanulmány [forma]; Felmérés [forma]; Tájé
koztatási vállalkozás

Az információs bróker olyan személy, aki a 
megrendelő kívánságára szakirodalmi kutatást 
végez, vagy egyéb információs szolgáltatást 
nyújt. A szabadúszó könyvtárosi foglalkozás a 
nyugati partról indult el az 1970-es évek kezde
tétől, és igen gyorsan elterjedt a 70-es évek kö
zepén. Ennek a tanulmánynak a célja, hogy 
megvizsgálja és leírja a brókerek jellegzetessé
geit, valamint megalkossa az információs bróker
cég alapításának modelljét.

A vizsgálat módszeréül az esettanulmány kí
nálkozott, minthogy a középpontban a valós élet, 
a „hogyan” és a „miért” kérdései állnak elsősor
ban. Százhuszonöt öt évnél régebben bejegyzett 
információs brókercég kapott kérdőívet. 85-től 
(68%) érkezett válasz, közülük hat különböző 
méretű céget választottak ki a vizsgálatban való 
részvételre. Képviselőikkel személyesen vagy 
telefonon interjút készítettek egy előre kidolgo
zott kérdőív segítségével. A kérdések elsősor
ban a cégek sajátosságaira és indulásuk körül
ményeire irányultak. Ezután a résztvevők vála
szainak elemzésével és a szakirodalom figye
lembevételével kialakították az információs 
brókercég alapításának modelljét.

A vizsgálat eredménye a következőkben 
összegezhető:

1. Az 1980 előtt alapított információs cégek 
többségét általában egy MLS fokozattal rendel
kező személy hozta létre.

2. A leggyakoribb általuk ajánlott szolgáltatás 
a kutatás, a tanácsadás, az online keresés, a 
dokumentumszolgáltatás és a hagyományos in
formációkeresés.

3. A legtöbb résztvevő (85%) nem vállal fele
lősséget az általa nyújtott információkért.

4. Az esettanulmányban szereplő cégek pro
filjuk szerint általában tipikusan üzleti vállalkozás 
jellegűek.

5. A vállalkozás beindításának vagy folytatá
sának nem a pénzszerzés volt elsősorban a 
mozgatórugója; inkább a hagyományos szerve
zetekben csak korlátozottan rendelkezésre álló 
információk, az ebből fakadó frusztráció késztet
te elhatározásra az alapítókat.

6. A legtöbb válaszadó csak minimális mér
tékben foglalkozik a szerzői jog kérdésével.

7. Az információs brókerek cégük alapításá
nál nem alkalmazzák következetesen a hagyo
mányos módszereket és a szokásos üzleti eljá
rásokat.

(Fazokas Eszter)

95/360
WARD, Suzanne M.: Cooperation betwen non
profit fee-based information services and for- 
profit brokers = Inf.Serv.Use. 15.vol. 1995. 2.no. 
153-158.p.

Együttműködés a térítéses szolgáltatásokat 
nyújtó, nem üzleti jellegű tájékoztatási intéz
mények és a tájékoztatási vállalkozások kö
zött

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; 
Tájékoztatási vállalkozás; Térítéses szolgáltatás

Az információval foglalkozó szakemberek 
tudják, hogy a közvetlen környezetükben fellel
hető információk általában nem elégségesek 
megrendelőik igényeinek kielégítésére. Különö
sen az információs brókerek szembesülnek 
gyakran ezzel a ténnyel, ezért szoros kapcsola
tokat építenek ki minden lehetséges információ- 
forrással: különböző területek szakértőivel, más 
brókerekkel, adatbázis-szolgáltatókkal, egyete
mekkel, szakmai egyesületekkel, és természete
sen a könyvtárakkal. Különösen gyümölcsöző le
het az információs brókerek és a térítéses, de 
nem profitorientált információszolgáltató szerve
zetek közti kapcsolat.

Ezek a szervezetek általában egyetemi és 
nyilvános könyvtárakban, vagy szakmai egyesü
leteken belül működnek. Széleskörű információ
kat nyújtanak az üzleti élet résztvevőinek az 
egyéni vállalkozóktól kezdve a legnagyobb válla
latokig. Jellemzőjük, hogy üzleti haszonra nem 
törekednek, de a szolgáltatási díjakból kell fe
dezniük működési költségeiket. Általában sok ki
sebb kutatást végeznek inkább, de néha nagy 
projektekben is részt vesznek közreműködőként. 
Tevékenységük legnagyobb részét azonban a 
dokumentumszolgáltatás teszi ki, ehhez kiterjedt 
kapcsolatokat építenek ki a nemzeti könyvtárral,
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kiadókkal, szakmai egyesületekkel, szerzőkkel, 
kereskedelmi könyvellátó cégekkel, és maguk
hoz hasonló nem profitorientált térítéses szerve
zetekkel -  és persze az információs brókerekkel.

így van ez a Purdue University Library Tech
nical Information Service-ben is, mely az USÁ- 
ban az egyik legnagyobb egyetemi nem profitori
entált térítéses információs szolgálat. A mérnöki 
és műszaki tudományok a fő profiljuk. Munkájuk 
háromnegyed részét a dokumentumszolgáltatás 
teszi ki, és erősségük a szürke irodalom és a 
nem hagyományos dokumentumok felkutatása 
és megszerzése.

Miben is lehet hasznára egymásnak az infor
mációs bróker és a térítéses dokumentumszol
gáltató szolgálat?

Az utóbbi révén adott esetben sokkal egysze
rűbben és olcsóbban juthat speciális informáci
ókhoz a bróker. Ha külföldi dokumentumról van 
szó, elkerülheti például a nyelvi és valutáris ne
hézségeket, ha az adott országban működő térí
téses információszolgáltatóhoz fordul kívánsá
gaival. Sokat spórolhat, ha igénybe veszi a térí
téses szolgálatok által előfizetett adatbázisokat. 
Előfizetés helyett így két-három alkalommal fizet 
csak értük, és még a használatukat sem kell 
megtanulnia. További előny, hogy általában a 
térítéses szolgálatok nem szoktak előleget vagy 
előre történő fizetést kérni, inkább az utólagos 
havi elszámolás hívei.

Hasonló előnyökkel jár a nem profitorientált 
intézmények számára, ha igénybe veszik az in
formációs brókerek szolgálatait. Ezeknek ugyan
is speciális ismereteik vannak saját országuk in
formációforrásairól, így igen hatékonyan és gyor
san tudnak dolgozni. A brókerekkel való együtt
működés előnyeit felismerve az egyik amerikai 
térítéses szolgáltatás például az összes iroda
lomkutatási megrendelését úgy teljesíti, hogy 
alvállalkozóként egy brókercéget alkalmaz, és 
maga csak dokümentumszolgáltatással foglalko
zik. Gyakoribb, hogy a térítéses szolgáltatók bi
zonyos speciális esetekben (pl. kémiai kutatá
sok, fordítások, telefonos felmérések) veszik 
igénybe a brókerek segítségét.

Mindezekből a példákból kiderül, hogy -  el
lentétben a közhiedelemmel -  az információszol
gáltatóknak ez a két típusa nem annyira ver
senytársa egymásnak, inkább egymást kisegítő, 
kiegészítő intézmények.

(Fazokas Eszter)

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

95/361
ARLT, Jörg: Bibliotheken im Brandenburger 
Strafvollzug = Bibl.für Alle. 12.Jg. 1995. 2.no. 
9-13.p.

Könyvtárak a brandenburgi tartomány bün
tetésvégrehajtási intézményeiben

Börtönkönyvtár

Az NDK-ban a büntetésvégrehajtó intézetek 
tabunak számítottak, ezért nem alakult ki kap
csolat köztük és a civil kulturális intézmények kö
zött. E hiány pótlására Brandenburg tartomány 
Közkönyvtárakat Ellátó Központja (Fachstelle für 
öffentliche Bibliotheken) 1993-ban felvette a kap
csolatot a büntetésvégrehajtó intézetekkel, és 
munkalátogatást tett 8 helyen. Brandenburgon 
kívül meglátogatta Potsdam, Frankfurt am Oder, 
Cottbus stb. fegyházait, ezek kapacitása össze
sen 2,100 elítéltre terjed ki. A szakmai látogatás 
nyomán jegyzőkönyv készült, mely a helyzetle
íráson kívül javaslatokat is tartalmazott.

1. Az állomány. Egy elítéltre átlagosan 12 do
kumentum jut, ezeknek 20%-a azonban tartalmi
lag elavult. Az állomány túlnyomó része szépiro
dalom, az ismeretközlő művek aránya csak 10%. 
Nincs újság és alig van AV eszköz. Bár az elítél
tek 30%-a külföldi, nincs idegen nyelvű irodalom. 
Javaslat: ismeretközlő irodalom beszerzése egy
részt az önművelés céljára (pl. nyelvtanulás, 
számítógépes ismeretek), másrészt a hobby- 
igények kielégítésére (pl. technika, elektronika), 
a fontos újságok biztosítása kölcsönzésre is, 
hangkazetták, CD-k és videók beszerzése. A 
külföldi elítéltek arányának megfelelő idegen
nyelvű irodalom biztosítása, elsősorban lengyel, 
orosz és román nyelven.

2. A könyvtárhasználat. A forgalomról nem 
készül statisztika, ezért csak a könyvtári munkát 
végzők kijelentései adnak támpontot: becslésük 
szerint Brandenburgban havi 600, máshol havi 
200-240 kölcsönzés történik. A könyvtárat hasz
nálók az elítéltek 30-50%-át teszik ki. -  Kölcsön
zéskor a könyvek kiválasztása általában a 
könyvtári címjegyzékek alapján történik, csak 
Brandenburgban és Potsdamban használható
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(részben) szabadpolc. Javaslat: ahol a rendelke
zésre álló könyvtárhelyiség nagysága megen
gedi, ott szabadpolcos rendszert kell kialakítani, 
ahol ez nem lehetséges, ott tematikusán rende
zett, ismertetésekkel ellátott könyvjegyzékekkel 
kell a választást segíteni. A forgalmi statisztika 
vezetése nélkülözhetetlen.

3. Könyvtárhelyiségek. A könyvtárnak minden 
meglátogatott intézményben önálló helyisége 
van, három helyen az elhelyezés viszonylag jó, 
de a többi helyen is lehetővé teszi a munka vég
zését.

4. Munkaerő-ellátottság. A büntetésvégrehaj
tó intézetek könyvtárai az intézet gazdasági 
igazgatója alá tartoznak. Vagy ő vagy az általa 
megbízott személy felelős a könyvtárakért. Bran
denburgban a könyvtár közvetlen vezetője az 
egyik nevelő. A könyvtári rutinmunkát mindenütt 
az elítéltek végzik. Ajánlás: a könyvtárért felelős 
személynek minden intézet biztosítson heti 5-10 
órát a könyvtári szolgálatra. Brandenburgban a 
könyvtár vezetésével egy diplomás könyvtárost 
kell megbízni. A könyvtári munkát végző elítéltek 
folyamatos szakmai tanácsadását szervezeti ke
retben kell megoldani. Erre a célra a büntetés
végrehajtás keretében működő könyvtári mód
szertani egység lenne megfelelő (a közkönyvtá
rakat ellátó központok mintájára.)

(Katsányi Sándor)
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Egyesült Államok: gyökeres változtatásokra 
van szükség az idősek könyvtári ellátásában

Idős olvasó; Szolgáltatások

A közművelődési könyvtárak már régen fog
lalkoznak az idősekkel, elsősorban az otthonuk
hoz vagy idősek otthonához kapcsolódó szolgál
tatásokat nyújtanak. Manapság azonban az 
„idős” kor jóval ötven-hatvan év fölé tolódott ki, 
és e korosztály 90%-a aktív.

2020-ra minden hatodik amerikai az idős kor
osztályhoz fog tartozni. (Az ötvenes évek de
mográfiai robbanásának gyermekei ekkorra ér
nek hatvanas éveikbe.) Nemcsak számszerű

változás várható: jellemző lesz a magasabb is
kolai végzettség, a felsőfokú végzettségűek je
lenleginél jóval nagyobb aránya, az etnikai sok
színűség.

Nehéz tíz évnél nagyobb távlatban gondol
kodni. A 21. század könyvtárában mindenesetre 
nagyobb hangsúlyt kap az idősek szolgálata, sőt 
-  a jelenlegi gyermekszolgálatokhoz hason
lóan -  az idősek különböző csoportjait célzó sa
játos szolgáltatások jelennek meg. Az 55-65 év 
közötti („ifjú idősek”) és a 65-75 éves („közepe
sen idősek”) feltehetően a nyugdíjaztatással, 
gazdasági helyzetükkel kapcsolatos információt 
keresnek majd, míg az igazán idősek, a 85 év 
felettiek a szociális segítő szolgáltatások, a min
dennapi életet könnyítő információk iránt érdek
lődnek. A műveltebb, kevésbé beteges idős po
puláció nem elégszik meg néhány nagybetűs 
könyvvel és egy-egy összejövetellel. A szokásos 
szórakoztató olvasmányok mellé oda kell tenni 
az idősekre vonatkozó adattárakat, CD-ROM- 
okat, biztosítani kell az Internethez való hozzá
férést stb. Meg kell változniuk a könyvtári terek
nek, nemcsak a rokkantak szabad közlekedését, 
hanem az idősek egymás közötti -  személyes 
vagy a számítógépes és videotechnológiával 
támogatott -  kapcsolatteremtését kell szolgál
niuk. Az „öregbetűs” terminál is közhely lesz. A 
könyvtár az idősebb felnőttek számára rekreá
ciós, információs, technológiai központ lesz, ahol 
az élethosszig tartó tanulás folyik.

A könyvtáraknak fel kell venniük a kesztyűt, 
amit más szervezetek kínálata jelent (pl. Elder- 
hostel -  országos oktatási program idősek szá
mára; könyvklub és olvasókör a könyvkereske
dők szervezésében; SENIORNET -  online háló
zat az idősek számára, amelyen át elsajátíthat
ják a számítógépkezelést).

Vannak már követendő példák: a SAGE 
Program (Brooklyn Public Library), amelynek ke
retében 18 fiókkönyvtárában tartanak kötetlen 
összejöveteleket az időseknek, és a Szavak és 
Emlékezések program, amely felolvasásokat, 
beszélgetéseket visz a szociális otthonokba; a 
Rochester Hills minikönyvtárakat tart fenn az 
öregek otthonaiban; a Nassau Library System 
idősebb önkéntesekkel információs és forrástájé
koztató szolgáltatót biztosít az időseknek, az 
„Élénk Agyak” program az emlékekre támasz
kodva segíti a gondolkodást és a könyvtári forrá
sok használatát; Los Angelesben önkéntes olva
sók felolvasnak és kézműves foglalkozásokat
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tartanak a könyvtárban csellengő „kulcsos gye- 
rekeknek”stb. Az idős rokkantak számára kiváló 
programokat nyújtanak: a Topeka&Shawnee 
City közművelődési könyvtárak öregbetűs köny
vekkel, adaptív eszközökkel és multimédia cso
magokkal támogatják az Alzheimer kórban szen
vedők memóriáját. A Winchester House Könyv
tár teljeskörű szolgáltatást biztosít egy szociális 
otthonban, a detroiti könyvtár pedig mozgó
könyvtári ellátást nyújt az otthonukhoz kötött idő
seknek.

Azok a középkorúak, akik jelenleg az infor
mációs „szupersztráda” mentén dolgoznak, nem
igen válnak könyvtárhasználóvá húsz év múlva, 
ha hagyományos szolgáltatások várják őket. 
Szükség van a könyvtárosok ilyen irányú képzé
sére, továbbképzésére, a marketing stratégiák 
újragondolására (új média, célzott marketing 
anyagok), az interaktív videó és más új technoló
giák felhasználására (pl. az ágyhoz kötöttek ellá
tására).

A Fehér Házban rövidesen sor kerül egy, az 
idősekkel foglalkozó konferenciára. 24 pontos 
javaslatot készítettek elő, amely többek között 
azt tartalmazza, hogy a könyvtárak az idősekkel 
kapcsolatos programokhoz kapjanak rendívüli 
támogatást: ismerjék el a könyvtárakat a perma
nens önművelés központjainak; tegyék lehetővé, 
hogy a technológia-igényes programok, pl. a 
SENIORNET a szolgáltatások közé bekerüljön; 
és hozzanak létre többgenerációs programokat. 
Ilyen változtatásokkal a közművelődési könyvtá
rak szolgáltatásaik révén is pozitív képet sugall
nak az öregedésről.

(Orbán Éva)

95/363
CARLSEN, Ka-jo: The Norwegian Talking Book 
Project -  why a project? = Scan.Public Libr.Q. 
28.VOI. 1995. 2.no. 25-27.p.

A norvég hangos könyv program

Hangos könyv; Közművelődési könyvtár

Minden nyolcadik, összesen ötszázezer nor
vég embernek vannak olvasási nehézségei 
csökkentlátás, dislexia vagy egyéb ok miatt. A 
norvég kormány 1990-93-ban ezért a Közkönyv
tári Igazgatóság irányításával hangoskönyv-

programot indított. A program összesen 12 millió 
norvég koronányi költségvetéséből 6,2 milliót 
fordítottak gyártásra, 3,2 milliót tájékoztatásra, 
2,1 milliót terjesztésre, 0,5 milliót adminisztrá
cióra.

A pénzügyi támogatást a kiadók kapták, el
sőbbséget élvezett a gyermekkönyvek kiadása. 
Tíz könyvet kifejezetten a szellemi fogyatékosok 
számára is adaptáltak. Jelenleg 550 hangos- 
könyv-cím van forgalomban, közülük 170 kapott 
támogatást.

A program egyik célja volt az is, hogy köny- 
nyen lehessen tájékozódni a hangos könyvekről. 
5000 példányban nyomtatták ki és kazettán is 
kiadták a hangos könyvek jegyzékét, és ingyen 
eljuttatták minden könyvesboltba, könyvtárba és 
az érdeklődőknek. A hangos könyvek külön rész
ben szerepelnek az évi könyvtermés listáján. A 
program szlogenjét (Hallgass meg egy könyvet!) 
egy szélesebb felhasználói körre gondolva ké
sőbb ki is egészítették, most így hangzik: Hall
gass meg egy könyvet, miközben mást csinálsz!

Az 1991-93-as időszakban a norvég megyei 
könyvtárak mindegyike százezer norvég koronát 
kapott hangoskönyv-gyűjtemény kialakítására, 
amely a megye területén letéti állományként is 
funkcionál. A gyűjtemények mérete az adott idő
szakban 30%-kal, a kölcsönzések száma 50%- 
kal nőtt.

(Hegyközi Ilona)

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZERÉK

Hálózatok, regionális rendszerek
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