
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

95/364
SAYRE McCOY, Patricia: Technical services 
and the Internet = Wilson Library Bull. 69.vol. 
1995. 7.no. 37-40.p.
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Feldolgozó munka és az Internet

Állománygyarapítás; Feldolgozó munka; Számí
tógép-hálózat; Szolgáltatások átvétele

A közhiedelemmel ellentétben, miszerint az 
Internet lehetőségeiből főként a tájékoztató 
könyvtárosok profitálnak, a feldolgozó könyvtáro
sok is sok mindenre használják a hálózatot.

A gyarapító munkához ma már rendelkezésre 
állnak a hálózaton a kiadói katalógusok. A Title- 
Net elnevezésű adatbázis még ennél is többet 
nyújt: egyszerre több kiadó katalógusában lehet 
keresni általa. Ennek része a Co-operative In
ternet Catalog, amely kis kiadók termését tartal
mazza. Sok kiadó lehetővé tette az elektronikus 
úton való megrendelést is. A könyvtári katalógu
sok alapján a gyarapító ellenőrizheti, hogy az 
adott mű más könyvtárakban milyen gyakran for
dul elő.

A feldolgozó könyvtárosok számos, immár 
részkérdésekre (pl. közös katalogizálás, egyes 
integrált rendszerek, időszaki kiadványok) spe
cializált levelező listát működtetnek a szakmai 
tapasztalatcsere fórumaiként.

A könyvtári katalógusok számukra az infor
máció kincsesbányái. A helyi rekordok gyakran 
részletezőbbek, sőt frissebbek is, mint a nagy 
adatbázis-szolgáltatókéi. Érdemes az osztályo
zási jelzeteket is ilyenképpen ellenőrizni. Egyes 
katalógusok tartalmaznak olyan tételeket is (nem 
egyszer teljes MARC rekordként), amelyeket 
nem töltenek be a közös használatú adatbázi
sokba.

Az időszaki kiadványokkal foglalkozó könyv
tárosoknak számos speciális lehetőség áll ren
delkezésükre. Reklamálás előtt megnézhetik, 
más könyvtár megkapta-e már a reklamálni kí
vánt számot. Izgalmas fejlemény a North Caroli
na Állami Egyetem Mr. Serials rendszere, amely 
különböző elektronikus technológiákat (listserv, 
ftp, gopher) használ az elektronikus folyóiratok 
kezeléséhez az előfizetéstől az archiválásig, és 
ezzel az Internet legátfogóbb alkalmazása a fel
dolgozó munka területén.

A nagy adatbázis-szolgáltatók (RUN, OCLC, 
WLN) nemrégen lettek elérhetők az Interneten. 
Az RUN szalag helyett a hálózaton fogadja a 
betöltendő adatokat. Az RLG is átköltözteti szol
gáltatásait az X.25-ÖS hálózatról az Internetre. 
Az OCLC a könyvtárközi kölcsönzés terén folytat

kísérleteket. Két szolgáltatása is van az adatok 
hálózaton való fogadására illetve átadására 
(EMS, Electronic MARC Subscriptions; EBS, 
Electronic Batchload Service). Mindkettőhöz 
EDX (Electronic Data Exchange) felhasználó
ként jogosultságot kell szerezni. Általában az In
ternet révén javult és megbízhatóbbá vált a vá
laszidő, csökkentek a működési költségek, aktu
álisabbá lettek a rekordok. További előny, hogy 
az egyes könyvtárak az adatbázis-szolgáltatókat 
és a saját rendszerüket egyszerre érhetik el.

A vezetők és a képzésért felelős szakembe
rek számára az a legnagyobb kérdés, hogy ki
nek biztosítsanak hálózati hozzáférést, ki része
süljön hálózati képzésben. Az idő, amit az „elek
tronikus játszótéren”, ahogy a szerző nevezi, tölt 
el valaki, soha nem vész kárba, mind a munka
helyek, mind az egyes munkatársak számára 
meghozza hasznát.

(A cikk sok hasznos Internet-címet tartalmaz!
-  Aref.)

(Hegyközi Ilona)

95/365
KOVÁCS, Diane K. -  ROBINSON, Kara L. -  
DIXON, Jeanne: Scholarly e-conferences on the 
academic networks: how library and information 
science professionals use them = J.Am.Soc.Inf. 
Sei. 46.vol. 1995. 3.no. 244-253.p. Bibliogr.

Tudományos elektronikus vitafórumok a fel
sőoktatási hálózatokon: hogyan élnek ezzel a 
lehetőséggel a könyvtári és információs 
szakemberek

Elektronikus posta; Felmérés [forma]; Informá
cióáramlás; Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtártu
dományi tájékoztatás

Géppel olvasható, elektronikus levélben to
vábbított felmérést küldtek 57 könyvtári és infor
matikai témájú elektronikus vitafórum résztvevői
nek. A cél annak vizsgálata volt, hogy ezek a fó
rumok mennyire helyettesítik vagy egészítik ki a 
szakma hagyományos forrásait. Vizsgálni kíván
ták, milyen típusú könyvtárak munkatársai vesz
nek részt az elektronikus vitafórumok munkájá
ban és mennyi időt töltenek ezzel.

Egy későbbi felmérésben megkérdezték a 
hallgatás okáról azokat, akik nem válaszoltak az
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eredeti felmérésre. Ezek 35%-a nem olvasta el a 
felmérést (elkerülte a figyelmét), 33,33% nem 
tudta, hogyan kell válaszolnia, 15% túl elfoglalt 
volt.

Ötszázhetvenhat értékelhető választ kaptak 
és a második felmérés 60 választ hozott.

Lekérdezték 17 fórum résztvevőinek listáját, 
hogy megállapítsák a több fórumra előfizetők 
számát. Megállapították, hogy a Bl-L résztvevői
nek 41,9%-a részt vesz a referensz kérdéseivel 
foglalkozó LIBREF-L munkájában. Ugyanez volt 
megállapítható a Buslib-L előfizetők 33,8%-árói 
és a Medlib-L 16,2%-áról. A Libadmin résztvevői
nek 22,9%-a vett részt a Libpl-l-ben.

A résztvevők több mint 283 fórum előfizetői, 
144 fórumon vett részt legalább egy válaszadó. 
A legnépszerűbb fórum a PACS-L volt 44,1%- 
kal. Ezt követte a LIBREF-L (17,4%), a Libadmin 
(14,2%), az AUTOCAT (12.4%), a CWIS-L 
(11,1%).

A válaszadók 78,8%-a volt könyvtáros, 50,8% 
került ki egyetemi könyvtárakból. Vezető volt 
14,4%, őket követték arányban a tájékoztató 
könyvtárosok, 11,5%-ka! és igen sokaknak volt 
ezeken kívül is tájékoztatási feladatuk.

Sokan (37,5%) használták az elektronikus 
vitafórumokat az olvasók segítésére és 41,4% 
gondolta úgy, hogy erre fogja eiőbb-utóbb hasz
nálni.

A megkérdezettek 33%-a szakmai és kutatási 
célból használta az elektronikus vitafórumokat, 
tehát új ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat 
kívánt szerezni, 29,4% gyakorlati szakmai ta
pasztalatok megszerzését-átadását kívánta elér
ni. Gépesítési problémák megoldása, ötletek vé
gett iratkozott fel 10,8% és ugyanilyen arányban 
kívánták az adott szakterület új fejleményeit nyo
mon követni.

Heti 5 órát töltött e célból a képernyő előtt a 
válaszadók 19,9%-a, 10 órát 14%. A 2-3-4 órás 
időtöltés nagyjából azonos arányaival ez heti át
lag 7 órát jelent.

(Koltay Tibor)

95/366
COX, John: Rolling your own: publishing data
bases on the Internet = Man.Inf. 2.vol. 1995.
4.no. 30-32.p.

Hogyan tegyünk közzé adatbázisokat az In
terneten? A Wellcome Centre for Medical Sci
ence tájékoztatási részlegének tapasztalatai

Adatbázis -orvostudományi; Hatékonyság; Hoz
záférhetőség; Számítógép-hálózat

A Wellcome Centre for Medical Science nem
régen indította be WISDOM (Wellcome Informa
tion Service Databases on Medicine) adatbázis- 
szolgáltatását az Interneten. A WISDOM három 
saját fejlesztésű adatbázisból áll a biológiai-or
vostudományi kutatás-finanszírozás és tudo
mánypolitika témakörében. Az Internet a publiká
lás igen hatékony eszközének bizonyult, a szol
gáltatás első két hónapjában kétezer külső hasz
nálatot regisztráltak.

A WISDOM hálózati szolgáltatása hatalmas 
munkával és költséggel járt, de megérte. A ta
pasztalatokat adja közre a cikk. Az Interneten 
történő közzététel során öt kulcsfontosságú kér
déskörre kel! figyelni:

1. Elérési megfontolások -  A külső felhaszná
lók biztonsági okokból csak az illető adatbázist 
szolgáltató szerverig juthassanak el. A szolgálta
tás legyen bármikor elérhető. A fájl-szerver ka
pacitása feleljen meg az egyidejű használat iránti 
igény nagyságának. A felhasználóknak szóló do
kumentáció tartalmazza az összes elérési útvo
nalat.

2. Az adatbázis minősége -  Az Interneten a 
széleskörű hozzáférés feletti örömükben sokan 
elfeledkeznek olyan kötelezettségeikről, amelye
ket egy formálisabb kiadási szervezet minden
képpen kikényszerítene, azaz az adatgyűjtés, - 
ellenőrzés, a tárgyi indexelés, a keresési felület 
minőségéről.

3. Felhasználói támogatás -  Az Interneten er
ről is sokan elfeledkeznek. Különböző formái 
vannak: online help, nyomtatott dokumentáció, 
használói kalauz, telefonos és e-postai gyors
tájékoztatás, tájékoztatás a változásokról.

4. Marketing -  A számtalan információforrás 
között könnyen elvész egy szolgáltatás az Inter
neten, ha nincs megfelelő márkaneve, publicitá
sa (levelezési listákon és hirdetőtáblákon), a saj
tóban, a legfontosabb felhasználói csoportok kö
rében. Gondoskodni kell a különböző címtárak
ban és forráskalauzokban való szereplésről, 
kiállításokon és konferenciákon kell propagálni a
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szolgáltatást. A marketing jó formája a demole- 
mez készíttetése is.

5. Személyzet -  Az adatbázisok Interneten 
történő közzétételéhez a szerző nem ajánlja kül
ső cég, például egy szoftvercég megbízását. 
Eredményesebb és hatékonyabb, ha a saját sze
mélyzet egy tagja kapja ezt a feladatot.

(Hegyközi Ilona)

95/367
McMAHON, Kenneth: Using the BUBL informa
tion service as an Internet reference resource = 
Man.lnf. 2.vol. 1995. 4.no. 33-35.p.

A BUBL (Bulletin Board for Libraries), a 
könyvtártudományi tájékoztató szolgáltatás 
használata Internet referensz forrásként

Elektronikus posta; Könyvtártudományi tájékoz
tatás; Számítógép-hálózat

A BUBL (Bulletin Board for Libraries) szolgál
tatás minden könyvtáros és tájékoztató szakem
ber hasznos hálózati tájékozódási forrása. Eléré
sének módjait (JANET X.29, telnet, gopher, 
World Wide Web), felépítését és használatát 
mutatja be a cikk lépésről lépésre, nagyon egy
szerűen, praktikus tanácsokat is adva.

(Autoref.)

95/368
GHANI, Din: Charging and paying for information 
on open networks = Aslib Proc. 47.vol. 1995.
6.no. 145-152.p. Bibliogr.

Az elektronikus információkért járó térítés el
számolása a nyílt hálózatokban

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Számítógép
hálózat; Térítéses szolgáltatás

Az Interneten egyre inkább az a tendencia, 
hogy a megbízható bibliográfiai és teljes szö
veges információkért fizetni kell. A fizetés történ

het előfizetés útján (ehhez a felhasználónak azo
nosítóra van szüksége; a térítés független a hoz
záféréstől) vagy tranzakciónként (itt a használat 
és a térítés szorosan összefügg), esetleg a két 
módszert kombinálva.

A használót, aki fizet, a következők aggaszt
ják: hogy azért fizessen, amit ténylegesen meg
kap; ne érje anyagi veszteség; információ-be
szerzései ne kerüljenek nyilvánosságra; fizetés 
előtt kontrollálni tudja a minőséget; kiválaszthas
sa a fizetés módját; szabványos, könnyen hasz
nálható eszközök álljanak rendelkezésére.

Jelenleg számos olyan mechanizmus és 
rendszer van kialakulóban, amely nyílt, nyilvános 
hálózatokon kereskedelmi műveletek lebonyolí
tását teszi lehetővé. Az elektronikus pénzátuta
lás a banki szférában már közhelynek számít, de 
az biztonságos, arra kijelölt hálózatokon történik. 
Esetünkben olyan rendszerre van szükség, 
amely a hálózati eszközökkel, alkalmazásokkal 
és protokollokkal jól integrálható. A World Wide 
Web újabb fejlesztései alkalmasnak látszanak 
erre. A szükséges technikák jól beépíthetők a 
kommunikációs infrastruktúrába, a TCP/IP, sőt a 
HTTP protokollokba.

A cikk 14, a fizetés lebonyolítására szolgáló 
terméket elemez és hasonlít össze táblázatos 
formában. Közös bennük, hogy online vagy off
line módon mindegyik kapcsolatban van vala
mely távközlési vállalat szerverével. Az érték fi
zetési rendelvényként (csekkek, hitelkártyák 
elektronikus változatai) vagy kuponok formájá
ban jelenik meg. A meglévő pénzügyi elszámolá
si rendszerekhez való kapcsolódásuk lehet köz
vetlen vagy közvetett.

Az átutalásokkal kapcsolatban a következő 
alapvető biztonsági és adatvédelmi követelmé
nyek merülnek fel: az ügylet másik szereplője 
egyértelműen azonosítható legyen, a kapott és a 
küldött üzenet egybeessen, az üzenetek legye
nek bizalmasan kezelhetők, ne lehessen leta
gadni valamely üzenet elküldését vagy fogadá
sát.

(Hegyközi Ilona)

95/369
KOHL, David: OhioLINK: a vision for the 21st 
century = Libr.Hi Tech. 12.vol. 1994.4.no. 29-34.p.

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 689



Az ohioi egyetemi könyvtárak együttműködé
si szövetsége: az OhioLINK

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -regionális; 
Gépi könyvtári hálózat

Az Ohio LINK az állami és privát felsőoktatási 
intézmények könyvtárai által alapított konzor
cium. Célja nemcsak az e könyvtárakban levő 
összesen kb. 20 milliónyi kötet „egyesítése”, 
hanem Ohio 21. századi információs szükségle
teinek maradéktalan kielégítése.

A második világháború után minden egyete
mi-főiskolai könyvtár szigorú önellátásra és a 
gyűjtemény teljességére törekedett. A gazdasági 
helyzet változása és a publikációk hatalmas fel- 
szaporodása elsöpörte ezt az elképzelést. Ohio- 
ban 1986-ban érkezett el az „igazság pillanata”, 
mikor az állami költségvetés akceptálta ugyan 
13 könyvtár új épületigényét, de mivel pénz nem 
volt elég, megvizsgálták egy olcsóbb megoldás 
lehetőségét. Megszületett az OhioLINK gondo
lata: telekommunikációs és számítógépes háló
zat kiépítésével a könyvtárak állományainak és 
szolgáltatásainak összekapcsolása.

1995 végére 45 intézmény lesz tagja a háló
zatnak: 15 állami, 2 magán felsőoktatási intéz
mény könyvtára, az Ohio State Library és a két
éves főiskolák könyvtárai. Ez azt jelenti, hogy kb. 
félmillió használó igényeit tudják kielégíteni. Egy- 
időben háromezernégyszázan használhatják a 
hálózat szolgáltatásait. A 41 résztvevő intéz
mény 8 millió bibliográfiai rekordjához, illetve 20 
millió kötetéhez lehet ily módon hozzáférni.

Az OhioLINK központi szolgáltatásai három 
típusba sorolhatók:

-  hozzáférés az összes résztvevő intézmény 
állományának egységesített katalógusához;

-  a kereskedelmi forgalomban beszerezhető 
adatbázisokhoz;

-  a Gopheren keresztül az Internethez.
Ezenkívül az információs társadalom nyere

ségérdekeit és nem profit-orientált résztvevőivel 
együttműköve, vizsgálják és tesztelik azokat az 
új eszközöket, melyek a 21. század igényeit fog
ják kielégíteni. Az OhioLINK egyik nagy elisme
rést kiváltó eredménye továbbá, hogy a hálóza
ton belül az olvasók 48 órán belül hozzájutnak a 
kívánt dokumentumhoz. A szolgáltatás első he
tében -  mindenféle reklám nélkül -  300, a máso
dikban kb. 600 ilyen kérést teljesítettek.

Az OhioLINK céljait egy „hibrid” rendszer 
segítségével valósítják meg: az egyetemi/főisko- 
lai rendszereket összekapcsolják a közös, köz
ponti lehetőségekkel. Öt regionális hálózati köz
pontot jelöltek ki Ohio szerte, az OhioLINK 
számítógépes környezetéül pedig alapos kutatá
sok után DEC hardvert és az Innovative Inter
faces Inc. „Release” nevű szoftverét választot
ták. (Persze a könyvtárak egyéni igényeik szerint 
más szoftvert is használhatnak -  saját költsé
gen.) Alapelv a rugalmasság, a kompatibilitás és 
az egyidejű hozzáférés a helyi és központi szol
gáltatásokhoz.

Az irányítást az egyetemi/főiskolai vezetőkből 
álló 12 tagú testület, illetve az annak felelős 
igazgató végzi. Az igazgató munkáját segíti a 
könyvtárigazgatókból álló tanácsadó testület, 
valamint az évente újraválasztott végrehajtó bi
zottság. Ezenkívül a különböző funkcionális terü
letek (kölcsönzés, állománygyarapítás stb.) fele
lősei is részt vesznek a munkában. A technikai 
kérdésekben a számítógépközpontok és könyv
tári számítógépes rendszerek munkatársaiból ál
ló testület látja el tanácsokkal az igazgatót.

A központi szolgáltatásokhoz szükséges 
anyagiak nagy részét állami forrásból biztosítják. 
Eddig 20 millió dollárt juttattak a hardverre és kb. 
2 millióval támogatták évente a hálózat működé
sét. Különlegessége a támogatás rendszerének, 
hogy a pénzösszeg nem az egyetemi támogatás 
része, és nem is érte el az utóbbi évekre jellem
ző restrikció. Sőt, a támogatás mértéke évről év
re növekszik.

(Fazokas Eszter)

95/370
GIRAUD, Odile -  WALLER, Suzanne: OCLC: 
De nouveaux accés ä l’information internationale 
= Documentaliste. 32.vol. 1995. 2.no. 107-111 .p.

Az OCLC új szolgáltatásai

Dokumentumszolgáltatás; Gépi könyvtári háló
zat; Könyvtárközi kölcsönzés; Letöltés; Refe- 
rensz

Az OCLC, amely eredetileg az amerikai 
könyvtárak közös katalogizálásához biztosította 
a technikai infrastruktúrát, az évek során a világ 
egyik legnagyobb információs hálózatává fejlő
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dött. Jelen szolgáltatásai között megemlítendők 
a következők: bibliográfiai tételek és fájlok szállí
tása és letöltése, nemzetközi könyvtárközi köl
csönzés, dokumentumszolgáltatás, hozzáférés 
biztosítása különféle információkereséséi forrá
sokhoz. A cikk bemutatja az OCLC szervezetét, 
számítógépes erőforrásait és rendszereit, bele
értve a bibliográfiai adatbázist, a könyvtárközi 
kölcsönzési és a letöltési rendszereket, a szol
gáltató szervert és a kapcsolódó adatbázisokat.

(Autoref.)

95/371
DEMPSEY, Lorcan: The public library and the 
Information Superhighway -  Vine. 1995. 98.no. 
7-14.p. Bibliogr. 13 tétel.

A közművelődési könyvtár és az információs 
szupersztárda

Feladatkör; Jövő könyvtára; Közművelődési 
könyvtár; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások

Az angol közkönyvtárakat most kezdik foglal
koztatni az információs szupersztráda kihívásai. 
A közkönyvtárak az ország minden pontján meg
találhatók, ezért ismert és biztos piacot jelente
nek a hálózati termékek és szolgáltatások szá
mára. Szolgáltatóként, közvetítőként és ötletadó
ként is lesz feladatuk a számítógépes hálózatok 
korában is.

Fontos, hogy a közkönyvtárak, ahol csak le
hetséges, közös megoldásokra törekedjenek. 
Szükség lenne ehhez egy olyan tervre, amely ki
jelöli a könyvtárak helyét a polgároknak nyújtott 
digitális közszolgáltatások között, meghatározza 
az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket 
és szervezeti kereteket. A koordináció hiánya mi
att a közkönyvtáraknak jelenleg igen kevés bele
szólásuk van az információs szupersztráda fej
lesztésébe, szétaprózódnak lobbyzási törekvé
seik.

A hálózatokkal kapcsolatos fejlesztések rá
adásul jelentős kezdeti befektetéssel és tetemes 
fenntartási költségekkel járnak. Ezért is töreked
niük érdemes a közkönyvtáraknak az együttmű
ködésre, újfajta finanszírozási források felderíté
sére.

A jövő közkönyvtára hálózati szolgáltatásai
nak tartalmáról sokféle elképzelés született. Né
hány közülük:

Közösségi térképek -  Ezek helyismereti, 
helytörténeti információtárak plusz tájékoztatást 
adnak sport-, művészeti, kulturális és közösségi 
eseményekről, részben az idegenforgalmi tájé
koztatáshoz, részben a levéltári munkához kap
csolódva. v-

Állampolgári tájékoztatás -  A közkönyvtárak 
korábbi gyakorlatát folytatva, a „nyitott önkor
mányzatok” kezdeményezés keretében, esetleg 
összeurópai ügyekről is.

Üzleti tájékoztatás -  Ezt a ma még elszige
telt, helyi tevékenységet össze kellene hangolni 
a szolgáltatások összekapcsolhatósága, a köl
csönös adatcsere érdekében (egyeztetve az 
adatgyűjtés körét, a hozzáférési és keresési ruti
nokat, formátumokat).

A nemzet emlékezete -  Egységes felhaszná
lói interfész révén a rendszer könyvtáraiból min
den könyvtár erőforrásait egyformán használha
tóvá szeretnék tenni. Számos program elképzel
hető lenne, a már folyó munkálatokra, például a 
British Library kezdeményezéseire is építve.

Az elektronikus olvasóterem és tájékoztató 
szolgálat -  A sokféle, elektronikus úton terjesz
tett referensz-eszköz használatát joggal várják 
majd el az olvasók. Közös, egyeztetett beszerzé
sük is indokolt lenne, vannak is ilyen kísérletek.

A művelt társadalom -  A tanulást az egész 
életre szóló, többé-kevésbé formális keretek kö
zött zajló tevékenységgé kell tenni. Foglalkozni 
kell ezért a könyvtáraknak is a taneszközök kö
zös beszerzése, létrehozása és propagálása, a 
távoktatás, a forrástájékoztatás és a kommu
nikáció kérdéseivel.

Az elkövetkező három évben a közkönyvtá
rakkal kapcsolatos hálózati kérdéseknek az UK- 
OLN (United Kingdom Office for Library and In
formation Networking) stratégiai fontosságot tu
lajdonít majd, együttműködve az EARL program
mal és más kezdeményezésekkel.

(Hegyközi Ilona)

95/372
SMITH, Peter: Networking in public libraries: 
collaborative developments at LASER = Vine. 
1995. 98.no. 15-23.p.
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Közművelődési könyvtárak hálózati együtt
működése: közös fejlesztések a LASER-nél

Gépi könyvtári hálózat; Közművelődési könyvtár; 
Számítógép-hálózat; Szolgáltatások átvétele

A LASER (London and South Eastern Library 
Region) sokféle közkönyvtári hálózati kezdemé
nyezést vezet. Célja a közkönyvtárak számítógé
pes rendszereiből egy nyitott hálózat létrehozá
sa, a felsőoktatási hálózatokkal való együttmű
ködés előmozdítása, a nemzetközi erőforrások
hoz való hozzáférés bővítése, a közkönyvtárak 
hálózatokkal kapcsolatos igényeinek felmérése, 
a hálózati infrastruktúra és szolgáltatások fej
lesztése. Mindez egy sor gyakorlati programban 
valósul meg:

LONDON LINK -  Kísérleti program öt számí
tógépes könyvtári rendszer keresési és kölcsön
zés-nyilvántartási moduljának összekapcsolásá
ra, és ezeknek a VISCOUNT számítógépes 
könyvtárközi kölcsönzési rendszerhez való kap
csolódására.

URN (Library Information enquiry Referral 
Network) -  Az X.500 szabványnak megfelelő 
többnyelvű hálózati címtár, tájékoztató és forrás
tájékoztató rendszer, jelenleg az üzleti tájékozta
tás területén, az Európai Bizottság Könyvtári 
Programja keretében. Kísérleti adatállománya 
már használható.

ION (Interlending Open Systems Network) -  
Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési kísérleti 
program. Az első szolgáltatás, amely megfelel az 
ISO könyvtárközi kölcsönzési (ILL) és infor- 
máció(vissza)keresési (SR) szabványának. Az 
FEP (Front End Processor) technológia segít
ségével átjárást biztosít az OSI és a nemzeti 
rendszerek között.

JANET-VISCOUNT-Public libraries (JVP) -  
Kísérleti program a közkönyvtárak és a felsőok
tatási könyvtárak együttműködésének előmozdí
tására a hálózati információforrások és együtt
működés területén. Hat közkönyvtár számára 
biztosít hozzáférést a JANET és az Internet há
lózat szolgáltatásaihoz és viszont.

EARL program (Electronic Access to Re
sources in Libraries) -  Átfogó céljai: keret bizto
sítása a közkönyvtári szolgáltatások új generá
ciójához, hálózati infrastruktúrájuk felmérése és 
fejlesztési irányainak kijelölése, a szolgáltatások 
körének meghatározása, hálózati hozzáférés

biztosítása helyi, regionális és nemzetközi szol
gáltatásokhoz, az együttműködési kezdeménye
zések bátorítása, finanszírozási lehetőségek fel
derítése, a szükséges szoftvertermékek, hálózati 
infrastruktúra kiválasztása, technikai támogatás 
biztosítása.

Az első tervek szerint az EARL Information 
Service egy WWW szolgáltató lesz, amelyen kö
zösen használható információállományokat he
lyeznek el, minden résztvevő saját nyitó lappal 
(home page) rendelkezik, a használók automati
kusan kapcsolódhatnak az Interneten elérhető 
online adatbázisokhoz, online katalógusokhoz és 
előfizetéses szolgáltatásokhoz.

Az EARL program hármas felépítésű:
1. EARL Connect -  A hálózati kapcsolat és a 

kommunikációs szoftver kérdéseivel foglalkozik.
2. EARL Information Service -  Egyrészt a 

könyvtárak működését és együttműködését se
gítő szolgáltatásokat (feldolgozás, könyvtárközi 
kölcsönzés, dokumentumszolgáltatás, képzés és 
továbbképzés); másrészt különböző felhasználói 
közösségeknek szánt tájékoztató szolgáltatáso
kat; harmadrészt a helyi szervezeteknek és cso
portoknak szánt szolgáltatásokat nyújt. Kapcso
lódik más WWW-alapú és online szolgáltatások
hoz.

3. EARL Developments -  A közkönyvtárak 
közötti forrásmegosztás és a tájékoztatási szol
gáltatások fejlesztési irányainak kijelölése, a 
szükséges pénzügyi támogatás biztosítása a 
feladata.

(Hegyközi Ilona)

95/373
Dossier: La bibliothéque virtuelle = Bull.Bibi.Fr. 
40.vol. 1995. 2.no. 8-69.p.

Rés. angol és német nyelven

Tematikus szám a virtuális könyvtárról (9 cikk)

CD-ROM; Elektronikus publikáció; Helyi gépi há
lózat; Hiperszöveg; Közművelődési könyvtár; 
Multimédia; Számítógép-hálózat; Szűk publici
tásé anyag

A tematikus szám a következő cikkeket tartal
mazza: A virtuális könyvtár, avagy az „Ars Me-
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moria”-tól a „Xanadu”-ig; Információs szuper- 
sztrádák, CD, multimédia: soha véget nem érő 
elektronikus körforgás; A World Wide Web: új 
alapok szükségessége a könyvtárakban; Elek
tronikus folyóiratok; A „Redoc” nevű dokumentá
ciós hálózat Grenoble-ban: története, értékelése 
és kilátásai; A lyoni városi könyvtár helyi hálóza
ta; Új technológiák a szürke irodalom terén; Há
lózati információk a barrikádoknál: Franciaor
szág és az Egyesült Államok konfrontációja a 
használókkal; Dokumentációs feldolgozás: köny
vek és filmek szerkesztőségi információi.

Lásd még 343, 348, 393, 398, 403

Orvostudományi tájékoztatás

Lásd 366

Közgazdasági tájékoztatás

95/374
HEAD, Michael C. -  MARCELLA, Rita -  SMITH, 
Judith M.: Are you being served? The quality of 
business information provision in Scottish public 
libraries -  Libr.Rev. 44.vol. 1995. 2.no. 28-37.p. 
Bibliogr. 6 tétel.

Segíthetünk? Az üzleti információs szolgálta
tások minősége a skót közkönyvtárakban

Felmérés; Hatékonyság; Közművelődési könyv
tár; Tájékoztatás -közgazdasági

Az aberdeeni Robert Gordon Egyetem har
madéves könyvtárszakos hallgatói „álruhás” ol
vasóként a könyvtári referenszmunkát vizsgálták 
17 skóciai közkönyvtárban, és vizsgálati ered
ményeiket összehasonlították egy hasonló,
1993-as vizsgálat eredményeivel, amely elkese- 
rítőnek minősítette a színvonalat.

Ezúttal azt tapasztalták, hogy a legtöbb 
könyvtárban nincs külön tájékoztató pult, ami a

bizalmas jellegű kérdések esetén nagyon kedve
zőtlen. A személyzet legtöbb tagja -  a szakkép
zettek és a szakképzetlenek egyaránt -  foglalko
zik a referenszkérdésekkel.

Az álruhás olvasók egy üzleti tárgyú, cégin
formációra vonatkozó kérdést tettek fel. Előzete
sen tájékoztatást kaptak arról, hogy milyen vá
laszt várhatnak el. Emellett megfigyelték a tájé
koztató szolgálat elhelyezését és forgalmát, a 
személyzet magatartását és reakcióit, a könyvtár 
tájékoztatási apparátusát. A kérdés megválaszo
lásának vizsgálatát három szakaszra bontották: 
a referenszinterjúra, a keresési stratégiára és a 
válasz (az adott információ vagy forrástájékozta
tás) prezentálására.

A válasz minőségében nem volt jelentős kü
lönbség a válaszolók képzettsége szerint (bár ki
tűzők hiányában nem volt mindenütt azonosítha
tó a válaszoló beosztása!). A felmérők nem 
tapasztalták jelét annak, hogy a könyvtárak vala
milyen módon mérnék az olvasók megelége
dettségét. A tájékoztató szolgáltatásról -  tekintet 
nélkül annak eredményességére -  kedvezőbb 
benyomásuk volt a felmérést végzőknek azok
ban a könyvtárakban, ahol a könyvtáros barát
ságosan és érdeklődőén fogadta az olvasókat. A 
17 könyvtárból 6-ban elmaradt az ún. forrástájé
koztatás. A felmérők tapasztalatai szerint az 
elektronikus információforrásokhoz a könyvtáro
sok nem fordultak azok súlyának megfelelően.

A vizsgálat megerősítette az 1993-as ered
ményeket: javítani kell a referenszmunka színvo
nalát. A hallgatók ehhez ajánlásokat állítottak 
össze, amelyben kiemelték a külön tájékoztató 
pult fontosságát, a tájékozott és fogékony refe- 
renszkönyvtárosok jelenlétét, annak biztosítékát, 
hogy pontos, átfogó és releváns információt 
szolgáltasson a könyvtár, illetve szükség szerint 
a megfelelő helyre továbbküldje az olvasót.

A felmérés hasznos tapasztalat volt a hall
gatók számára.

(Hegyközi Ilona)

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

Lásd 367
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VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Tervezés

Lásd 321, 401

Munka-és rendszerszervezés, értékelés

95/375
GLOWACKA, Ewa: Zarzqdzanie totalne (TQM) v 
bibliotekach = Bibliotékára. 1995. 5.no. 9-14.p. 
Bibliogr.

A minőségre irányuló vezetés (TQM) a könyv
tárakban

Munkaszervezés; Vezetés

Az átfogó minőségelvű vezetés -  angol ne
vén: Total Quality Management (TQM) -  termé
szetesen USA-beli lelemény. Szülőatyja Ed
wards Deming volt, továbbfejlesztésében Joseph 
Jurán és Philip Crosby jeleskedett.

Legáltalánosabb meghatározása: módszer, 
amelynek célja a menedzsment összes szintjén 
előállított javak és szolgáltatások minőségének 
állandó javítása a szervezet valamennyi tevé
kenységének tökéletesítése folytán. Három do
log kell hozzá, úm. a felhasználók ismerete, a 
felhasználók szükségleteinek kielégítésére kon
centráló menedzsment és a munkatársak azon 
meggyőződése, hogy képesek minőségi módon 
kielégíteni a felhasználói szükségleteket.

A TQM a termelő üzemek menedzsmentjét 
volt hivatva javítani, a nem termelő szférában al
kalmazása nehézségekbe ütközik, de nem lehe
tetlen. Könyvtári területen a TQM azon me

nedzsmentek egyike, amely hozzásegít a mun
katársak vezetésben való aktivizálásához és ez
által a könyvtár tényleges szükségletek szerinti 
működéséhez. Ezt azáltal éri el, hogy a me
nedzsmentet kollektivizálja, azaz minél több 
munkatársat tesz érdekeltté benne.

A TQM az USA és Nyugat-Európa könyv
táraiban máris meglehetősen elterjedt. „Alkalma
zásba vételének” immár megvannak a szüksé
ges technikái, amelyek -  mi tagadás -  munka- 
igényesek, hiszen egy sor felmérést, elemzést, 
kollektív megvitatást tesznek szükségessé.

Lengyelországban még nincs példa a TQM 
könyvtári alkalmazására. Ennek valószínű oka a 
terminológiai tisztázatlanság és a döntések so
rán megszokott „nagyvonalúság”. A munkatársak 
azért idegenkednek az efféle módszerek alkal
mazásától, mert azt vallják: „a járt utat a járat
lanért el ne hagyd”. Ahol azért remény van e 
módszer előbb-utóbb való alkalmazására, az a 
nagy egyetemi és szakkönyvtárak mezőnye.

(Futala Tibor)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

95/376
BANHOLZER, Iris -  SEEFELDT, Jürgen: Von 
Bibliotheken, Sponsoren und Stiftungen. Neue 
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Könyvtárak, szponzorok és alapítványok. A 
finanszírozás új útjai

Alapítvány; Közművelődési könyvtár; Public rela
tions; Támogatás -pénzügyi -társadalmi

A szponzorálás beépülése az ellátás költsé
gei közé a sportéletben mindennapos gyakorlat, 
a kulturális életben viszont csak kivételes eset, 
általánossá válásához sok akadályt kell még le
küzdeni. A tendencia azonban erős: a művelődé
si intézmények pusztán a fenntartói -  költségve
tési pénzforrásokból már ma sem tudnának 
eredményesen működni.

A könyvtárak szponzori támogatását illetően 
ellentétes szakmai vélemények alakultak ki.
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