
ami egy hét alatt meg is haladja a jelenlegi 3500 
fős igényt. Szinte minden könyvtáros részt vesz 
az oktatásban, méghozzá éppen az adott terüle
tet legjobban ismerők. Az egyes állomásokon a 
terhelés jobban szabályozható és az időzítés is 
pontosabb, mint a régi formában és gondos ter
vezéssel megelőzhető a lépcsőházak zsúfolttá 
válása. Sok könyvtárossal találkoznak a hallga
tók és érdekfeszítőbb más hangokat és stílust 
hallgatniuk.

A csoportokat a közös indító eligazítás után 
egy-egy vezető viszi végig és szükség esetén 
rövidíti az egyes állomásokon töltött időt. A be
járt állomások: a kölcsönzőpult, a referensz-pult, 
CD-szobák és videók, katalógusok, rövid köl
csönzés és könyvtárközi kölcsönzés.

(Koltay Tibor)

96/444
LANGEGGEN, Dagmar: Selvbetjening i bibliotek 
= Synopsis. 27.vol. 1996. 2.no. 74-75.p.

Önkiszolgálás a könyvtárakban

Gépi információkeresés; Használók képzése; 
Kölcsönzés -számítógéppel

A SELF program az Európai Unió 3., Kutatási 
és Technológiai Fejlesztési keretprogramjának 
része. A program keretében felmérést végeztek 
az önkiszolgálás alkalmazási területeiről a 
könyvtárakban, vizsgálták új önkiszolgáló folya
matok kifejlesztésének lehetőségeit, valamint a 
jelenlegi önkiszolgáló funkciók technológiai hát
terét a kliens-szerver megoldások és a nemzet
közi szabványok alkalmazásának figyelembevé
telével, specifikációt alakították ki az önkiszolgá
ló rendszerekhez. A programot Stockholmban 
egy szemináriumon mutatták be 1996 január
jában. A szeminárium résztvevői arra a követ
keztetésre jutottak, hogy az önkiszolgáltó rend
szerek nagy jövő előtt állnak. E rendszerek szé
les körű alkalmazása felszabadítja a személyzet 
munkaidejének jelentős részét, mely így más, 
szintén a használókkal kapcsolatos szolgáltatá
sokra fordítható.

(Autoref.)

Lásd még 417, 435

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS 
ÉS -TERJESZTÉS

Információhordozók általában

Lásd 445

Adatok, információk rögzítése (digitalizálás)

96/445
GAGOS, Traianos: Scanning the past: a modern 
approach to ancient culture = Libr. Hi Tech. 
14.VOI. 1996. 1.no. 11-22.p.

Ősi kultúrák és modern technológia: papi
rusztekercsek gépi hordozón

Alakfelismerés; Egyetemi könyvtár; Együttműkö
dés -belföldi; Információhordozó -archaikus; Kü- 
löngyűjtemény; Számítógép-hálózat

A Michigan Egyetem rendelkezik a világ 
egyik legmagyobb őskori papirusz-gyűjteményé
vel. 1991-ben egy projekt keretében elkezdték 
vizsgálni az állomány elektronikus hordozóra vi
telének (szkennelésének) lehetőségeit, valamint 
egy olyan online katalógus kifejlesztésébe fog
tak, amelyben az ősi Földközi-tenger környéki 
világ kutatóit érdekelhető információk szerepel
nek. 1994 nyarán a gyűjtemény digitalizálására 
többféle módszert is kipróbáltak, és igyekeztek a 
legjobb, leggyorsabb és leghatékonyabb hard
ver- és szoftver-eszközöket megtalálni. Web- 
címlapot is készítettek az állomány számára, 
amelyen minta-képeket tettek közzé, és a papi- 
rológiai szakemberek véleményét kérték a lát
ható eredményekről. A Duke Egyetem is indított
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Külföldi folyóirat-figyelő

egy hasonló projektet, amely a befejezéshez kö
zeledik. Az elmúlt két év további fejleményei egy 
konzorcium létrehozására ösztöznözték az 
Egyesült Államok öt legnagyobb papirusz-gyűjte
ményét (Advanced Papyrological Information 
System, APIS), amely az Amerikai Papirológiai 
Társaság (American Society of Papyrologists, 
ASP) irányítása alatt működik.

(Autoref.)

96/446
SNYDER, Henry L : Providing access to rare 
book and manuscripts collections and services 
in a time of change: the electronic revolution = 
IFLA J. 2 2 .V0 I. 1996. 2.no. 115-120.p. Bibliogr. 6 
tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven

Régi könyvek és kéziratgyűjtemények hozzá
férhetővé tételének kérdései az elektronikus 
korban

Alakfelismerés; Együttműködés nemzetközi; 
Formátum -gépi; Régi és ritka könyvek

Bár géppel olvasható rekordok már több év
tizede léteznek, a régi dokumentumok ebből 
igen keveset profitáltak. A retrospektív konverzió 
általános szabványai a régi anyagokra és az 
1830 előtti, kézi nyomtatással készült dokumen
tumokra nem alkalmazhatók. A szerző ismerteti 
a jelentősebb amerikai és európai projekteket, 
majd megállapítja, hogy ezek csak igen korláto
zott mértékben segítették elő egy adott régió 
vagy ország könyvtári gazdagságának jobb ki
használását. Sőt, az eltérő természetű fájlok 
összefésülésének problémái miatt alig akadt 
kísérlet arra, hogy a régi anyagokat, akár orszá
gos szinten, az újabbakkal közös katalógusba 
integrálják. E problémákkal már több szervezet 
foglalkozott, főleg az Európai Tudományos 
Könyvtárak Konzorciuma, de a UNIMARC és az 
ISBD(A) kifejlesztésével az IFLA is jelentősen 
hozzájárult a kérdés megoldásához. A szabá
lyok kidolgozóinak és a formátumok tervezőinek

fő feladata most az, hogy a használatban lévő 
rendszereket közelebb hozzák egymáshoz.

(Autoref.)

96/447
DUCHEMIN, Pierre-Yves: La numérisation des 
documents cartographiques: Problémes techniques 
et juridiques; l’expérience de la Bibliothéque 
Nationale de France = Inspel. 30.vol. 1996. 1.no. 
57-70.p.

A kartográfiai dokumentumok digitalizálásá
nak technikai és jogi kérdései: a Francia 
Nemzeti Könyvtár tapasztalatai

Alakfelismerés; Nemzeti könyvtár; Szerzői jog; 
Térkép

Az új francia nemzeti könyvtárat (Biblio
théque nationale de France) 1994. január 3-án 
nyitották meg, s ezzel elődei, a 14. században 
alapított „öreg” nemzeti könyvtár (Bibliothéque 
nationale) és az 1988-ban megnyílt „fiatal” nem
zeti könyvtár (Bibliothéque de France) helyére 
lépett. Az új intézmény tervei között az is szere
pelt, hogy 1996 októberére 30 millió oldal nyom
tatott szöveget géppel olvasható formában kell 
az olvasók rendelkezésére bocsátani. A nyomta
tott szövegek digitalizálása nemcsak a könyve
ket érinti, hanem a különgyűjteményeket is, pl. a 
rajzok, fényképek, kották, kéziratok és a kartog
ráfiai anyagok állományát. A könyvtár új épületé
nek 1977 februárjára tervezett megnyitására 300 
ezer digitalizált képet kívánnak az olvasók ren
delkezésére bocsátani. A jelen cikk a különgyűj- 
teményekre összpontosít. Ezek között találhatók 
a legérdekesebb dokumentumok, de éppen eze
ket a leghezebb pontosan digitalizálni. Az új 
nemzeti könyvtár tájékoztatási politikáját és a di
gitalizálás sajátos problémáit a szerző a követ
kező fejezetek szerint tárgyalja: A Bibliothéque 
nationale de France eddigi projektjei; A külön- 
gyűjtemények sajátosságai; A digitalizálás céljai; 
A potenciális felhasználók; A különféle munkafo
lyamatok; Szabványok; A katalogizálás és in
dexelés problémái; A digitalizálás költségei.

(Autoref. alapján)
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Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

96/448
CD-ROM networking = VINE. 101.no. 1995. 
3-41.p.

A CD-ROM helyi gépi hálózatban. -  Temati
kus szám, 8 közlemény

Adatvédelem ; CD-ROM; G azdaságosság  
-könyvtárban; Helyi gépi hálózat; Hardver; Szer
zői jog; Szoftver

A 8 közlemény címe: Szerkesztői bevezető; 
A CD-ROM hálózat fejlesztése a South Bank 
University (London) könyvtárában; „Kösd-háló- 
zatba CD-ROM-jaidat 15 perc alatt” -  egy nem 
könyvtárellátó cég megoldása a könyvtári prob
lémára; OPTI-NET a hertfordshire-i közművelő
dési hálózatban; „Félhálózati” rendszer egy isko
lai könyvtárban; A Brunei University (Uxbridge) 
CD-ROM adattárainak hálózatba kapcsolása; 
Electronic Reference Library az oxfordi campu- 
son; Milyen lehetőségeket szolgáltat a kiadók
nak a CD tartalmának kódolása.

96/449
RAO, S.Subba: CDROM technology: world 
scenario and Indian experience = Online 
CDROM Rev. 20.vol. 1996. 3.no. 119-124.p.

CD-ROM technológia: általános jellemzők és 
indiai tapasztalatok

CD-ROM

A CD-ROM technológia már tízéves, és az 
utóbbi öt évben különösen népszerűvé vált. A 
cikk áttekinti a CD-ROM technológia jelenlegi 
helyzetét és jövőjét, majd az indiai CD-ROM 
ipart tárgyalva bemutatja a legújabb indiai termé
keket. Következtetésként megállapítja, hogy In
diában a CD-ROM-ot kiemelten kellene alkal
mazni a hazai adatbázisok kiadására, mert ez a 
technológia mentes a távközlés problémáitól. A 
CD-ROM adatbázisok beszerzését országos

szinten ésszerűsíteni kellene. Az indiai iskolák
ban nemrégiben bevezetett kötelező számítás- 
technikai képzés jó kilátásokat ígér a CD-ROM 
piac számára.

(Autoref.)

96/450
OWEN, Christine: The influences of CD-ROM 
databases on information selection = Ref.Libr. 
53.no. 1996. 113-139.p. Bibliogr.

A CD-ROM adatbázisok hatása az információ
források kiválasztására

CD-ROM; Egyetemi hallgató; Ember-gép kap
csolat; Felmérés; Információkeresés

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető 
be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CEN
TER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Bing
hamton, N.Y. 13904]

A CD-ROM technológia új korszakot jelentett 
a könyvtárautomatizálásban. A keresési lehető
ségek széles skálája hatalmas mennyiségű in
formációhoz biztosít hozzáférést a használók és 
a könyvtárosok számára. Nem szabad azonban 
elfeledkeznünk e termékek korlátáiról sem. A fel
mérések szerint az egyetemi hallgatók kitörő 
örömmel fogadták a CD-ROM adatbázisokat, ám 
ha nem világosítjuk fel őket e korlátokról, inkább 
ártunk, mint használunk a hatékony információ- 
keresés ügyének. A használók gyakran a köny- 
nyű használat érdekében választanak ki egy in
dexelő forrást, s nem veszik figyelembe a tarta
lom elégtelenségét. A cikk a CD-ROM technoló
gia és -használat hatásait vizsgálja, pl. a folyó
iratok használatát az indexelő forrás függvényé
ben.

(Autoref.)

96/451
NAMY, Céline: L’utilisation des CD-ROM dans 
les centres de documentation: aspects juridiques 
= Documentaliste. 33.vol. 1996. 2.no. 109-114.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven
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CD-ROM használat könyvtárakban és tájékoz
tatási központokban: jogi szempontok

CD-ROM; Helyi gépi hálózat; Jogszabály  
-könyvtárügyi; Letöltés; Szerzői jog

Napjainkban egyre több könyvtár és tájékoz
tatási központ szerez be bibliográfiai, ismeretter
jesztő és szórakoztató CD-ROM-okat. Mivel a 
termékek száma egyre növekszik, sok könyv
táros dönt a hálózati használat, a floppy lemezre 
való letöltés és a kölcsönzési célzatú kinyom
tatás mellett. Az ilyen típusú szolgáltatások be
vezetése előtt sok jogi kérdés is felmerül. Az 
ezekkel kapcsolatos átfogó tájékoztatás hiánya 
és a sok megoldatlan probléma miatt azonban 
az információs szakemberek gyakran nem képe
sek világos döntéseket hozni. A szerző nap
rakész tájékoztatást nyújt a CD-ROM használat 
jogi szempontjairól, különös tekintettel a multi
médiára és az elektronikus dokumentumszolgál
tatásra.

(Autoref.)

96/452
HELFET, Jon: The use of recordable CDROM as 
an electronic archiving medium for librarians = 
EI.Libr. 14vol. 1996. 3.no. 221-224.p.

írható CD-ROM: ideális hordozó az elektroni
kus dokumentumok archiválására

CD-R; Megőrzés

A szerző a nem kurrens könyvtári állomány 
tárolására a hagyományos (tároló raktári, mikro
filmes stb.) eljárásokkal szemben az egyszer ír
ható CD-ROM-ot ajánlja, mivel szinte megron- 
gálhatatlan, könnyen kezelhető, visszakeres
hető, igen nagy tároló képességű, tartalma más 
dokumentumokba beilleszthető, szövegként 
könnyen indexelhető.

Az információ többféle módszerrel vihető át a 
CD-ROM lemezre: elektronikusan (pl. ha már 
floppyn megvan), digitalizálással (szkennerrel 
vagy kamerával; az utóbbi kíméli meg a legjob
ban az eredeti dokumentumot).

A pontos tárolási kapacitás és a használat 
könnyűsége a dokumentum-kezelő szoftveren

múlik. Ezek közül a szerző az Alchemy-t ajánlja, 
amely bármely adatforrásból való adatot kezelni 
tud, s világszerte már több mint 70 ezer helyen 
használják. Az Alchemy nem igényel semmiféle 
CD-ROM ismeretet, egérrel vezérelhető, batch 
file segítségével is használható, ASCII-fájlokból 
is tud adatbázist építeni, egyszerre több CD- 
ROM-ra is tud dolgozni, s az index több lemezt 
tud átfogni, futtatható a Windows különféle ver
zióiban (3.1, 3.11, Windows 95), hálózatra is te
lepíthető, a keresést teljes szövegre, kulcssza
vakra, fájlnévre, kicserélhető karakterekre (wild
cards) tudja elvégezni, ismeri a logikai művelete
ket (AND, OR, NOT), a CD-ről közvetlenül lehet 
másolni, nyomtatni, sőt, faxot küldeni; a leg
különfélébb szövegszerkesztő (MS Word, Word
Perfect, Lotus, Excel, Quattro), illetve grafikus 
formátumokban (PCX, TIFF, GIF, WPG, JPEG 
stb.) is tud olvasni.

A CD-ROM technika költsége elviselhető: az 
egyes írható lemezek ára darabonként 6 angol 
font körül van, a lejátszó ára 100 font körüli, de a 
lemezíró berendezés sem kerül többe 1000 font
nál.

, (Mándy Gábor)

Lásd még 347, 361, 446-447, 459-462

Reprográfia, mikrográfia

96/453
URBONAS, V.: Budusee mikrografii = 
Naucn.Teh.Bibl. 1996. 3.no. 60-64.p. Bibliogr. 6 
tétel.

A mikrográfia jövője

CD-ROM; Mikrofilmezés

A CD-ROM megjelenését követően a szak
mai közvéleményben olyan hangok keltek, hogy 
a mikrográfia napjai meg vannak számlálva. Két
ségtelen, hogy a CD-ROM-nak számos előnye 
van a mikroformákhoz képest, még a legkorsze
rűbb (105x148 mm-es) mikrofilmlaphoz képest 
is, mégis botorság volna lemondani ennek a 75 
éve nagy raktári helykímélési, másolatküldési és 
állományvédelmi szolgálatokat tett hordozónak
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további előállításáról és használatáról. Ezt akkor 
sem szabad megtenni, ha a használók igazában 
soha nem kedvelték a mikroformákat, és csak 
„muszájból" életek velük. (De akkor -  és milyen 
gyakran -  igencsak.)

Oroszországban annál is inkább divatos a 
CD-ROM üdvözítő voltában való hit, mivel a 
szakma gyakorlói sem ismerik sem a korszerű 
előállítási technológiákat, sem a korszerű hasz
nálati (számítógépes) technikát a mikroformákat 
illetően. így a legtöbbször nincs is fogalmuk ar
ról, hogy mi mindenre képesek az automatizált 
mikrofilmlap-rendszerek.

Ma már bizonyított tény, hogy a CD-ROM 
nem „ellensége” a mikrofilmlapnak, hanem csak 
olyan munkamegosztást alakított ki vele, amely
ben mindkét „fél” a számára alkalmasabb feladat 
ellátására vállalkozik.

így a CD-ROM-ra mindenekelőtt a katalógu
sokat, szótárakat, enciklopédiákat, kis terjedel
mű forrásokat (szabványokat, cikkeket) és a ve
gyes (bibliográfiai tételekből és rövid szövegek
ből álló) adatbázisokat célszerű rávinni.

Továbbra is mikroformát kívánnak azok a rit
kán használt nagy terjedelmű dokumentumok, 
amelyek tartós megőrzésre lettek kiszemelve.

(Futala Tibor)

Lásd még 405

Kommunikációs technikák

96/454
TARGINO, M.d.G.: Novas tecnologias de 
comunicagáo: Mitos, ritos ou ditos? = Cienc.lnf. 
24.VOI. 1995. 2.no. 194-203.p. Bibliogr. 31 tétel.

Rés. angol nyelven

Az új kommunikációs technológiák: míto
szok, rítusok vagy jelszavak?

Információtechnológia; Kommunikáció; Táv
közlés

A tudomány és a technológia mindig a társa
dalmi folyamatok összefüggésében fejlődik, s 
különösen igaz ez az új kommunikációs tech

nológiák esetében, ahol a média szerepe az is
meretek létrehozásában a társadalmi viszonyok 
és a kulturális gyakorlat új formáinak kiala
kulásához vezet. A gazdaság negyedik szek
torának erősödése, a transznacionális tömeg
kommunikációs tér felemelkedése, a munkavi
szonyok és a munkaszervezés új útjai és a nö
vekvő fogyasztási ráta azok a legfontosabb 
társadalmi hatások, amelyek az új kommuni
kációs technológiákra befolyást gyakorolnak.

(Autoref. alapján)

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

96/455
SOKOLOV, A.T.: Avtomatizaciä bibliotek 
Belorussii = Naucn.Teh.Bibl. 1996.2.no. 17-21 .p.

Könyvtári automatizálás Fehéroroszország - 
ban

Gépesítési terv; Gépi könyvtári hálózat

A belorusz közkönyvtári hálózat gépesítése 
egységes koncepció alapján valósul meg. A pi
ramis csúcsán a nemzeti könyvtár áll, a hierar
chia alsóbb szintjein pedig a megyei, a városi, a 
kerületi és a gyermekkönyvtárak. A gépesítés 
elvi alapjai: egységes, ISBD-alapú feldolgozás; 
moduláris felépítés; hálózati működés. A könyv
tári adatbázisok gazdagon vannak indexelve, és 
lehetővé teszik a más rendszerekbe való kon
vertálást is. A moduláris felépítés nyitottá teszi a 
rendszereket, a hálózati működés pedig lehető
séget ad a munkafolyamatok logikus egymásra 
épülésére.
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