
Külföldi folyóirat-figyelő

A résztvevők egy-egy munkaállomás („kon
ferenciaterem”) szolgáltatásait használhatják, így 
hozzájutnak a szükséges video- és audio-alkal
mazásokhoz, Osztott eszközök teszik lehetővé 
szöveg, grafika és képek prezentációját.

(Koltay Tibor)

K Ö N Y V T Á R G É P E S ÍT É S ,
K Ö N Y V T Á R É P Ü L E T

Könyvtárgépesítés általában

95/399
KRASIL’SIKOVA, V.M.: O politike Ministerstva 
kul’tury rossijskoj Federacii v oblasti informatizacii 
bibliotecnogo dela = Naucn.Teh.Bibl. 1995. 1.no. 
7-13.p.

Az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisz
tériumának politikája a könyvtárügy informa- 
tizálására

Állami irányítás; Gépesítési terv; Könyvtárügy

A informatizálás folyamata a társadalom fejlő
désének fontosabb tényezője napjainkban, mint 
az anyagi, energetikai és egyéb források. Az in
formáció, amely a nemzeti fejlődés stratégiai for
rása, nemcsak az ország szociális és kulturális 
színvonalának fokmérője, hanem meghatározza 
helyét a világ globális fejlődésében is.

E folyamat alapeleme a könyvtári-tájékozta
tási hálózat. Az IFLA barcelonai konferenciáján 
megfogalmazottak szerint a könyvtár küldetése, 
hogy az információt szabadon hozzáférhetővé 
tegye mindenki számára, a világ minden pontján. 
Ez csak a legújabb információtechnológiai esz
közök alkalmazásával érhető el.
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Az orosz kulturális minisztérium dolgozik a 
könyvtárügy gépesítésének országos program
ján. Erre a feladatra a minisztérium mellett ága
zatközi szakértői bizottságot hoztak létre a leg
nagyobb könyvtárak és tájékoztatási intézmé
nyek vezetőiből. A kidolgozandó programnak pri
oritást és megfelelő anyagi eszközöket kell 
kapnia, mivel a könyvtárak állami támogatás nél
kül nem képesek alapfeladataik ellátására, az in
formációellátáshoz szükséges infrastruktúra ki
építésére és működtetésére.

A program gyakorlati megvalósítása érdeké
ben elkezdődött a LIBNET nevű országos gépi 
könyvtári hálózat kiépítése. Az első szakaszban, 
1993-94-ben hat moszkvai nagykönyvtárat 
összekötő regionális számítógépes hálózat épült 
ki. Később fognak fokozatosan csatlakozni a 
hálózathoz más könyvtárak is.

Az orosz könyvtárak gépesítése azonban 
nem most kezdődött: 1986-ban indult az a prog
ram, amely a föderatív fenntartásban működő 
könyvtárak gépesítésére irányul (ezek: a moszk
vai Orosz Állami Könyvtár, a szentpétervári 
Orosz Nemzeti Könyvtár, az Országos Történeti 
Könyvtár), és a kulturális minisztérium irányítása 
alá tartozó regionális könyvtárak gépesítése is 
napirenden van.

A közművelődési könyvtárak gépesítése az 
önkormányzatok költségvetéséből történik, de a 
minisztérium koordinálja ezt a programot. A re
gionális könyvtári hálózatok elsősorban a könyv
tárellátó feladatát betöltő Orosz Könyvkamarával 
építik az elektronikus információcsere lehetősé
gét. A regionális hálózatok központi feladatait 
célszerű a megyei általános tudományos könyv
tárakra bízni. A legfontosabb feladat a nagy tu
dományos könyvtárak adatbázisainak elérhetővé 
tétele a megyei központokból.

A fejlesztés hosszú és költséges folyamat 
lesz, amelynek során a központi pénzeszközö
kön kívül nélkülözhetetlen a regionális és helyi 
anyagi források felhasználása is. A kulturális mi
nisztérium által irányított program csak föderatív 
állami támogatással valósulhat meg.

(Rácz Ágnes)

95/400
LOGINOV, B.R.: Programma komp’űterizacii 
bibliotek Rossii: pervyj étap = Naucn.Teh.Bibl. 
1995. 1.no. 22-26.p.
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Oroszország könyvtárainak számítógépesíté
se: az első szakasz

Gépesítési terv [forma]; Számítógépesítés

Az orosz könyvtári-információs rendszer az 
országos jelentőségű könyvtárakból áll (minden 
tudományos és kulturális területet felölelő ál
lomány, egységes, osztott gépi katalógus, az or
szágon belüli és kívüli használók információs el
látása). Az orosz számítógépes könyvtári rend
szer fejlesztésének hosszú távú céljai: általános 
hozzáférhetőség biztosítása az orosz könyvtárak 
állományához; az állományok hatékony kihasz
nálása; országos viszonylatban az állománygya
rapításra és -feldolgozásra fordított költségeknek 
a minimálisra szorítása; az orosz tudományos és 
kulturális potenciál integrálása a világ informáci
ós-könyvtári rendszerébe.

Rövid távú cél: hat nagykönyvtár egységes 
gépi katalógusának létrehozása 1993-95-ben.

A program megvalósítása során két feladat- 
csoportot kell megoldani: 1. szervezési felada
tok: a rendszer felépítési elveinek, szervezeti és 
funkcionális szerkezetének kidolgozása, a szoft
verek, a bibliográfiai adatbázisok elemei, az osz
tályozási rendszer, a bibliográfiai csereformá
tum, illetve az egységes használói interfész ki
dolgozása; 2. a hardver kiválasztása, hálózatépí
tés, a szoftverek telepítése.

A munkálatokat a kulturális minisztérium mel
lett létrehozott ágazatközi könyvtárgépesítési 
szakértői tanács irányítja. A tanács dönti el a fel
sorolt feladatok prioritását, és felügyeli a kidolgo
zással megbízott szakértők munkáját.

A számítógépes könyvtári rendszer két szin
tű: a könyvtárközi szinten a stratégiai, az elméle
ti, a működtetést érintő, illetve a financiális kér
déseket, valamint a telekommunikációs eszkö
zök feljesztését kell megoldania a részt vevő 
könyvtárak vezetőiből álló tanácsnak. A könyvtá
ron belüli szinten az egyes könyvtárak fejlesztői 
és gépirendszer-üzemeltetői dolgoznak, akik a 
felsőbb szinten kidolgozott javaslatokat valósít
ják meg a gyakorlatban.

A program megvalósításának ütemezése:
1. szakasz (1993-1995): hat moszkvai könyv

tár közötti hálózat kiépítése (LIBNET)
2. szakasz (1995-1997): kb. 100 ágazati re

gionális könyvtár hozzákapcsolása a hálózathoz,

a moszkvai hálózat bővítése további 10-20 
moszkvai könyvtárral

3. szakasz (1997-2000): a könyvtárak födera
tív hálózatának kiépítése (minden regionális 
könyvtár bekapcsolása a LIBNET-be).

(Rácz Ágnes)

Könyvtárépítés, -berendezés

Lásd 329

Számítógépes könyvtári rendszerek

95/401
ROECKER, Fred: Basic foundations for creating 
an effective computer information system = 
J.Acad.Librariansh. 21.vol. 1995. 3.no. 167-174.p. 
Bibliogr.

A hatékony számítógépes információkeresési 
rendszer megszervezésének módszertani alap
elvei

Egyetemi könyvtár; Gépi információkeresés; Gé
pi információkeresési rendszer; Használók kép
zése; Munkaszervezés

A cikk sikeresen lezajlott könyvtári számító
gépesítési projektek tapasztalatai alapján, pél
dákkal gazdagon illusztrálva azt foglalja össze, 
hogy milyen lépései vannak e projektek megter
vezésének és kivitelezésének, hogyan lehet el
kerülni bizonyos problémákat.

Első szakasz: Minden fejlesztési projekt el
sődleges feladata, hogy ha szükséges, demonst
rálni tudja azt, hogy a tervezett rendszer széles 
körű igényt fog kielégíteni, és olyan előnyökkel 
jár majd, amelyek elérése érdekében érdemes 
pénzt áldozni.

Második szakasz: Már a tervezési munka 
megkezdése előtt és kezdeti szakaszában is 
igen fontos a fejlesztési környezet. Tehát egy
részt legyen a programnak jól megfogalmazott fi
lozófiája, másrészt feltétlenül élvezze egy rangos 
és befolyásos személy támogatását, harmad

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



Külföldi folyóirat-figyelő

részt a munkákat egy jól összeválogatott, szak
értőkből álló fejlesztő team végezze, negyed
részt álljanak rendelkezésre megfelelő pénzügyi 
források. ,

Harmadik szakasz: A program filozófiája alap
ján ezen a ponton részletesebben meg kell hatá
rozni a számítógépes könyvtári rendszer létre
hozásának irányelveit. Ennek során három fő 
célra érdemes törekedni: 1. takarékoskodni kell 
a használó idejével (pl. világos képernyő-tervek, 
könnyen és gyorsan áttekinthető menüopciók 
révén); 2. segíteni kell az információk önálló 
használatát (célszerűen megszervezett haszná
lóképzéssel és praktikus, segédletekkel); 3. a 
munkálatokba be kell vonni a könyvtár személy
zetét (már a rendszer tervezésének kezdetétől, a 
megvalósítás és a módosítás fázisaiban is; szá
mukra képzést kell szervezni; mindig tisztázni 
kell a rájuk háruló feladatokat).

Negyedik szakasz: A rendszer prototípusát 
tesztelni kell a használók és a személyzet köré
ből vett minta bevonásával. Az észrevételek tám
pontot adnak az esetleges módosításokhoz. A 
rendszer installálását még megelőzi egy kiterjed
tebb körű tesztelés, már-már a tényleges műkö
dési feltételek között. A rendszer működése so
rán is folyamatosan zajlik a használói észrevéte
lek gyűjtése és kiértékelése.

A technológia mindig változik. Ha rendelke
zünk egy kialakult filozófiával, a rendszer terve
zőinek van egy olyan kiindulópontja, amely segít
ségével dönteni tudnak a rendszer fejlesztési 
irányairól és alkalmazkodni tudnak a változó 
használói igényekhez.

(Hegyközi Ilona)

95/402
FERRETTI, Marc: Das Informationssystem der 
künftigen französischen Nationalbibliothek = 
Bibliothekdienst. 29.Jg. 1995. 6.no. 890-896.p.

Az épülő francia nemzeti könyvtár informáci
ós rendszere

Fejlesztési terv; Helyi gépi hálózat; Nemzeti 
könyvtár

A Bibliothéque Nationale de France (BNF),

az épülőben lévő új francia nemzeti könyvtár in
formációs rendszerének egyaránt kell kezelnie a 
könyvtár adminisztrációját (ilyen pl. a személy
ügyi alrendszer), a fizikai értelemben vett állo
mányt, a dokumentumállományt (pl.ilyen a kata
lógus vagy az új szerzemények alrendszere), a 
szolgáltatásokat (ilyen pl. a hozzáférések kont
rolljának vagy az olvasói információk alrend
szere).

Az adatok egyrészt a BNF „BN Opale’Lnevű 
számítógépes katalógusának rekordjait jelentik, 
ami az 1970 óta beszerzett közel 2 millió doku
mentumot írja le. A másik forrás a francia nyom
tatványok összesített katalógusa 1450-től 1969- 
ig. Az eredetileg manuális feldolgozás adatait 
konvertálták és a több mint 4 millió tételes kata
lógust tartalmazó kísérleti CD-ROM hamarosan 
piacra kerül.

Az 1989-ben alapított EPBF (Etablissement 
Public de la Bibliothéque de France, az új könyv
tár kialakítására létrehozott és ma azzal összeol
vasztott társaság) félmilliós dokumentumállomá
nya egészíti ki mindezt.

Ez év januárjában konzorciumot hoztak létre 
a Cap Sesa Tertiaire cég vezetésével, amely 
egyúttal az alkalmazói programokat is fejleszti. 
Részt vesz még benne a technikai architektúrát 
és a fejlesztői rendszert (hardver és szoftver) 
biztosító IBM France, valamint az Alcatel TITN 
Answare, amely az adatátvitelért felel.

A kifejlesztendő rendszereknek felhasználó- 
barátnak, modulárisnak és több hardveren futtat- 
hatónak, UNIX-alapúnak kell lenniük.

1995. őszére meg kell születnie a V0 alapvál
tozatnak, amely a rendszer magját adva a fő 
funkciókat és a speciális funkciók közül a kataló
gus létrehozásának és lekérdezésének funkcióit 
tartalmazza. Ennek alapján születhet meg a 
könyvtár fokozatos megnyitásának ütemterve.

1997. márciusára kell a V1 verziónak tartal
maznia az olvasók hozzáférésével, informálásá
val kapcsolatos funkciókat, ami lehetővé teszi a 
tulajdonképpeni könyvtári működést, bár részte
rületek korábban is megnyithatók a nagyközön
ség számára.

Harminchárom hónappal a szerződéskötés 
után a V2 már a katalóguskészítést is tartalmaz
ni fogja.

Harminckilenc hónapra tervezik a V3 variáns 
létrehozását, vagyis az információs rendszer 
kiteljesítését.
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Hat hónappal később, 1998. októberében 
kezdheti majd meg a teljes működést a könyvtár.

(Koltay Tibor)

Számítógép-szoftver

Lásd 345

Elektronikus könyvtár

95/403
LOWRY, Charles B. -  RICHARDS, Barbara G.: 
Courting discovery: managing transition to the 
virtual library = Libr.Hi Tech. 12.vol. 1994. 4.no. 
7-13.p.

Carnegie Mellon University Libraries: áttérés 
a virtuális könyvtárra

Egyetemi könyvtár; Számítógép-hálózat

A Carnegie Mellon University (CMU) könyv
tárai a 80-as évek közepe óta változatlanul egy 
korszerű elektronikus könyvtár létrehozására 
törekszenek. A kezdeti fejlesztés „Mercury Pro
ject” néven vált ismertté. Jelenleg -  ezen túlme
nően -  egy új virtuális infrastruktúra kifejleszté
sén dolgoznak. A virtuális könyvtár akkor válik 
valósággá, amikor a használók olyan kényelme
sen férhetnek hozzá a digitális információkhoz, 
mintha tv-t néznének. Ennek érdekében az 
egyetemi közösség számára egy osztott rend
szerű számítógép-hálózatot építettek ki. Az első
rendű cél olyan szolgáltatások kifejlesztése és 
nyújtása, amelyek a kereskedelemben nem áll
nak rendelkezésre.

(Autoref.)

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

95/404
MICHEL, Jean: Du droit de copie au droit de 
l’information: le point de vues des profession nets 
de l’information et de la documentation = 
Documentaliste. 32.vol. 1995. 2.no. 96-98.p.

Res. angol nyelven

A szerzői jogtól az információkhoz való jogig: 
francia információs szakemberek véleménye

Másolás; Szerzői jog

A francia parlament által a múlt év decembe
rében elfogadott és a kereskedelemi publikációk 
másolási lehetőségét korlátozó új törvény fontos 
fordulópontot jelent, de valójában egyetlen kap
csolódó problémát sem old meg. A többezer in
formációs szakembert képviselő ADBS (Associa
tion des professionnels de (’information et de la 
documentation) már többször világosan kifejtette 
ellenvéleményét a kiadók és a kiadói lobbyk bi
zonyos nézeteivel szemben. Az ABDS meghatá
rozta és elnöke útján a jelen cikkben közreadja 
az információkhoz való jogról folytatandó párbe
széd alapjait, hogy elősegítse valamilyen komp
romisszum létrehozását az eltérő nézetek között.

(Autoref. alapján)

95/405
MARAIS, Hester -  COETZEE, Helena S.: 
Outeursreg op video’s: enkele probleme wat 
deur biblioteke van onderwysinrigtings ondervind 
word = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 62.vol. 1995. 
1.no. 24-29.p. Bibliogr. 18 tétel.

Res. és összefogl. angol nyelven
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