
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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Külföldi folyóirat-figyelő

E koncepció alapján folyik a gépesítés a köz- 
könyvtári hálózat 13 könyvtárában; a nemzeti 
könyvtáron kívül több megyei könyvtárban és 
központosított könyvtári rendszerben is működik 
már helyi gépi hálózat. A gépi rendszer a követ
kező modulokból áll: gyarapítás (a megrendelé
sek nyilvántartása, az új dokumentumok érkez
tetése, állomány-nyilvántartás, a számlákkal 
kapcsolatos ügyintézés), katalogizálás (doku
mentumleírás, ETO-jelzetek megállapítása, 
tárgyszavazás rubrikátor, illetve deszkriptorszó- 
tár segítségével, katalóguscédula-nyomtatás), 
bibliográfia-készítés (analitikus adatbázis építé
se), olvasószolgálat (gépi katalógus, olvasói nyil
vántartás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, 
kölcsönzési statisztika).

A modulok egymásra épülése lehetővé teszi, 
hogy a könyvtárak attól függően vezessék be 
őket, hogy milyen ütemben tudják beszerezni a 
hardvert és kiépíteni a helyi hálózatot.

Az egységes elveken nyugvó feldolgozás 
módot ad arra, hogy a későbbiekben létrejöjjön 
az egységes belorusz információs rendszer. Né
hány kezdeti lépést már megtettek: a rendszer 
néhány tagkönyvtára között már folyik a kulturá
lis és helyismereti információ, illetve a belorusz 
kiadványok bibliográfiai rekordjainak cseréje. 
Néhány témában és területen (pl. helyismeret, 
Csernobil, folyóirat-irodalom) országos méretű, 
közös adatbázisok kiépítését tervezik.

A könyvtári rendszer fejlesztését és a gépesí
tést alapítványok segítik: az Eurázsia és a Soros 
Alapítványtól, illetve az Unescotól kaptak támo
gatást. További terveik: információcsere hazai és 
oroszországi könyvtárakkal, CD-ROM-hálózatok 
kiépítése, kapcsolódás az Internethez.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 340, 365-366

Szakértő rendszerek

96/456
FRÍAS, Jósé Antonio: Sistemas expertos y 
catalogación descriptiva: revision bibliografica = 
Rev.Esp.Doc.Cient. 19.vol. 1996. 1.no. 21-38.p. 
Bibliogr. 70 tétel.

Rés. angol nyelven

Szakértő rendszerek és a leíró katalogizálás: 
szemle

Dokumentumle í rás ;  Dokumentum le í rás i  
szabályzat; Szakértő rendszer

A cikk a leíró katalogizálásban használt leg
fontosabb szakértő rendszereket ismerteti. Az 
elemzés során háromféle rendszert különböztet 
meg: tanácsadó programokat, bibliográfiai rekor
dok készítésére szolgáló rendszereket és a ka
talogizálást végző rendszereket. A programok 
sajátosságainak és problémáinak bemutatása 
után a szerzők azt a következtetést vonják le, 
hogy a katalogizálási szabályok nagy száma és 
komplex volta nehézzé teszi beépítésüket a 
szakértő rendszerek tudásalapjába.

(Autoref.)

Számítógép-hardv er

Lásd 420

Számítógép-szoftver

Lásd 420, 434

Elektronikus könyvtár

96/457
ATKINSON, Ross: Library functions, scholarly 
communication, and the foundation of the digital 
library: laying claim to the control zone = Libr.Q. 
66vol. 1996. 3.no. 239-265.p. Bibliogr.

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1996/4. 763



A könyvtári funkciók, a tudományos kommu
nikáció és a digitális könyvtár alapelvei: az 
ellenőrző övezet szükségessége

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Fela
datkör; Kiadói tevékenység -könyvtárban; Ku
tatás információellátása

Mivel a könyvtárak szolgáltatásaik egyre na
gyobb részét online formára szeretnék átalakíta
ni, lényeges, hogy végiggondolják és meghatároz
zák ezeknek a szolgáltatásoknak az alapvető ér
tékeit: csak ily módon biztosítható e szolgáltatá
sok szisztematikus és tudatos átvitele az online 
környezetbe. Az alapszolgáltatások meghatáro
zása különösen a felsőoktatási könyvtárak szá
mára fontos, mert ezek speciális gazdasági és 
politikai kihívások előtt állnak. A könyvtári mun
kafolyamatok egyes legelemibb részei is egy bi
zonyos határ meglétét feltételezik, amelyen belül 
a könyvtár az információs objektumokat megőrzi 
és közvetíti. A felsőoktatási könyvtáraknak a le
hető legrövidebb időn belül létre kell hozniuk egy 
egysége^, osztott, digitális könyvtárat kijelölő pa
ramétert, az „ellenőrző övezetet”. Az egységes, 
osztott, digitális tudományos könyvtár egyik alap
vető feladata lehetne, hogy alternatív publikációs 
fórumként szolgáljon a tudományos kommuni
káció számára. Annak érdekében, hogy az eljö
vendő online környezetben a gyűjteményfejlesz
tési és publikációs funkció egyaránt megvalósul
hasson, az állománygyarapítás néhány, jelenleg 
a felsőoktatási könyvtár által végzett feladatát 
feltehetően a tanszékeknek kell elvállalniuk.

(Autoref.)

96/458
MALINCONICO, S.Michael -  WARTH, Jane C.: 
Electronic libraries: how soon? = Program. 
30.vol. 1996. 2.no. 133-148.p. Bibliogr. 21 tétel.

Mikor valósulnak meg az elektronikus könyv
tárak?

Elektronikus könyvtár; Elektronikus 
Felmérés

A könyvtárak egyre nehezebben tudják a 
használók által igényelt információkat nyomtatott

formában szolgáltatni. Az elektronikus termékek 
és szolgáltatások száma rohamosan növekszik. 
A használók vonzóbbnak találják és szíveseb
ben használják őket, mint a nyomtatott forráso
kat. Ezért a könyvtárosok igyekeznek rendelke
zésre bocsátani az elektronikus publikációkat, 
egyrészt a használói igényekre válaszolva, más
részt a nyomtatott dokumentumok problémái 
miatt. A cikk ismerteti a nyomtatott kiadványok
kal kapcsolatos problémák természetét, és az 
elektronikus forrásoknak a könyvtári szolgáltatá
sokba való bevonásának módszereit. Felvázolja 
a nyomtatott dokumentumok kiváltására irányuló 
fejlődést, majd ismerteti az IFLA információtech
nológiai részlegének felmérését, amely azt vizs
gálja, hogy a könyvtárak milyen gyorsan találnak 
megoldásokat a nyomtatott források helyettesíté
sére.

(Autoref. alapján)

Lásd még 362

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK
.

______ i__

Kiadói tevékenység

96/459
BRENT, Doug: Stevan Harnad’s „subversive pro
posal”: kick-starting electronic scholarship. A 
summary and analysis = Ejournal (elektronikus 
folyóirat). 5,vol. 1995. 1.no. 2-11.p. Bibliogr.

A tudományos publikáció jövőjéről: egy vita 
összefoglalása és elemzése

Elektronikus publikáció; Tudományos tájékoz
tatás

Stevan Harnad, a Psycoloquy elektronikus fo
lyóirat szerkesztője, több alkalommal javasolta
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