
Külföldi folyóirat-figyelő

Az új médiák és a társadalmi változások hatásá
ra egyre gyakoribbá válik a fiatalok körében a 
funkcionális analfabétizmus, beszédzavarok és 
kommunikációs készségbeli hiányosságok je
lentkeznek. A könyvtár e speciális szolgáltatás
sal -  melyet kizárólag nem német családok gyer
mekei vesznek igénybe -  megpróbálja ellen
súlyozni ezt a negatív tendenciát. Speciális 
továbbképző tanfolyamokat is kínál a tanároknak 
és oktatóknak.

(Autoref. alapján)

Lásd még 363, 448-449

Iskolai könyvtárak

97/402
KÜBLER, Hans-Dieter -  GRAF, Angela: 
Bücherkisten für Leselerner. Wie die Hamburger 
Öffentlichen Bücherhallen und die Schulen bei 
der Leseförderung Zusammenarbeiten = Buch 
Bibi. 49.Jg. 1997. 6.no. 389-393.p.

Res. angol nyelven

Könyvcsomagok az olvasni tanulók számára. 
Hogyan működik együtt a Hamburgi Városi 
Könyvtár az iskolákkal az olvasásra nevelésben?

Általános iskola; Együttműködés -helyi; Felmé
rés; Ifjúság nevelése olvasásra; Városi könyvtár

1995 májusa óta a Hamburgi Városi Könyv
tár iskolai könyvtári osztálya szervezésében 79 
könyvszállítmányt (könyvesládát) osztott szét 79 
elsős és másodikos osztálynak 24 általános is
kolában. A szállítmányok mindegyike 40-40 válo
gatott gyermekkönyvet tartalmazott, melyek 
között mesekönyvek, tájékoztató jellegű és is
meretterjesztő irodalom, képeskönyvek, szótárak 
és lexikonok szerepeltek -  kezdő olvasók szá
mára. Ez az akció része egy szélesebb körű, 
„Olvasás és írás mindenkinek” nevű hamburgi 
programnak. Számos általános iskolai tanár 
szerzett képesítést az olyan gyerekek oktatásá
hoz, akiknek az olvasás és írás elsajátítása ne

hézséget jelent. A múlt év végén mélyinterjúk ke
retében sok résztvevőt megkérdeztek a prog
ramról. Az eredmények azt mutatják, hogy a gye
rekek többsége gyakran és szívesen fordult a 
„könyvesládákhoz”. Fény derült a gyermekek 
olvasási szokásaira is.

(Autoref. alapján)

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Általános kérdések

Lásd 390

Állomány, állományalakítás

97/403
ODER, Norman: Outsourcing model -  or mis
take? = Libr.J. 122.VOI. 1997. 5.no. 28-31.p.

Modell vagy tévedés? Felháborodás Hawaii
ban az állami közkönyvtári rendszer teljes ál
lománygyarapításának privatizációja miatt

Állománygyarapítás; Bérmunka kiadása; Könyv
tári rendszer; Közművelődési könyvtár

Jókora felzúdulást és heves vitát váltott ki a 
Hawaii Nemzeti Könyvtári Rendszerben beveze
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tett újítás, melyet Bart Kane, az igazgató, szeré
nyen így jellemzett: „megvalósítottuk a 21. szá
zad modelljét”.

A történet úgy kezdődött, hogy 1995 júliusá
ban a könyvtár vezetősége ultimátumot kapott a 
kormányzótól: csökkentsék a költségeket három 
és fél millió dollárral. Bart Kane választhatott: el
bocsátja a személyzet egynegyedét, vagy kap az 
alkalmon, és bevezeti dédelgetett újjászervezési 
tervét, melynek legfontosabb eleme, hogy a 
teljes gyűjteményfejlesztést -  valamint a könyv
tárgépesítést és az időszaki kiadványok kezelé
sét -  kereskedelmi cégeknek adja ki. Az utóbbi 
mellett döntött, és ezzel nagy vihart kavart. Volt 
aki egyenesen úgy vélte, egyetlen célja az volt, 
hogy belőle legyen a könyvtári munkák vállalko
zásba adásának nagy guruja.

Ötéves, 11.2 millió dolláros szerződést kö
töttek a Baker & Tailor-ral, mely átlagban 20.94 
dollárért szerezte be számukra a könyveket
-  ebbe már a feldolgozás is belelértendő -  
szemben a Kané által kalkulált 35 dolláros árral. 
Ennyibe került számítása szerint egy könyv a 
könyvtár saját beszerzésében, feldolgozással. A 
vállalkozó ára nagyon kedvezőnek tűnik, de a 
gyakorlatban szolgáltatásával kapcsolatban bizony 
számos kifogás merült fel. Mivel nem fért hozzá a 
könyvtár adatbázisaihoz (a gépesítést ugyanebben 
az időben tendereztették), sok duplum került ál
lományba, és nem igazán ügyeltek a speciális 
igényekre. Gondok voltak az ifjúsági irodalom, a 
patriotika, a referenszművek beszerzésével.

Számos elvi meggondolás is szól az új mód
szer ellen. Merle Jakob, a Chicago Public Library 
felnőtt irodalmának szerzeményezési szakértője, 
például állítja: a könyvtárnak egyetlen „terméke” 
van: az állománya. Ezt nem szabad idegen 
kézbe adni. Hozzátartozik azonban, hogy az ő 
könyvtárának is van szerződése a Brodart-tal, az 
új fiókkönyvtárak indulógyűjteményeinek össze
állítására.

Nancy Pearl, aki most Seattle-i Közkönyvtár 
Könyvbeszerzésének Washingtoni Központjában 
igazgató, előzőleg pedig a Tulsai Városi-Megyei 
Könyvtár szerzeményezési osztályát vezette, 
úgy gondolja túlhaladott nézet, hogy egyedül a 
könyvtárosok értenek a könyvek kiválogatásá
hoz. Azt is állítja viszont, hogy Kané álláspontja
-  miszerint a szolgáltatás előbbre való, mint az 
állományépítés -  vitatható.

Bart fő érve, hogy a könyvtárosoknak első
sorban információs navigátoroknak kell lenniük, 
és legfontosabb feladatuk az olvasók támogatá
sa. Viszont ha a kereskedelmi cég szolgáltatása 
nem jól működik, a könyvtárosok idejének nagy 
része arra fog elmenni, hogy a hibákat korrigálják, 
ahelyett, hogy az olvasókkal tudnának foglalkozni.

Ketten azok közül, akik „házon belül” tarta
nák a beszerzendő dokumentumok kiválasztá
sát, leírták hat pontban a hatékony szerzemé- 
nyező jellemzőit. Úgymint: jól ismeri a közössé
get, melyet könyvtára szolgál; ugyanazokat a 
dezideráta-forrásokat olvassa, mint a használók 
(pl. Vogue, People) és információszerzés céljá
ból rendszeresen látogatja a közkedvelt köny
vesboltokat; népszerűsíti könyvtárának állomá
nyát; rendszeresen ellenőrzi a gyűjteményt, és 
törekszik a felmerülő hiányosságok megszünte
tésére; részt vesz a tájékoztató munkában, hogy 
megismerje az olvasók igényeit; lépést tart az 
aktuális irodalmi trendekkel, hogy az állományt 
naprakészen tartsa.

Végjáték: egy interjúban megkérdezték 
Kane-t, mit csinálna másképpen, ha újrakezdhet
né? Alaposabban felkészítené a könyvtárosokat 
a változásokra, és sokkal pontosabban megha
tározná a partnercéggel kapcsolatos követelmé
nyeket -  válaszolta. Később azonban kiderült, 
hogy tulajdonképpen már a pokolba kívánja az 
egész elgondolást, és ha ma kerülne választás 
elé, inkább elbocsátaná az összes könyvtárost, 
és bezárná a könyvtárat, semhogy az eddigi 
vesszőfutást újra elszenvedje.

(Fazokas Eszter)

97/404
WIESNER, Margót: Beschaffungsmanagement 
in deutschen Bibliotheken = Bibliotheksdienst. 
31.Jg. 1997. 6.no. 1098-1108.p.

Állománygyarapítási politika a német könyv
tárakban

Állománygyarapítás; Kapcsolat intézményekkel

A sikeres gyarapítási politika kialakításához 
elengedhetetlen a piac és annak törvényszerű
ségei alapvető ismereteinek megszerzése. A

802 Könyvtári Figyelő 7. (43.) 1997/4.



Külföldi folyóirat-figyelő

gyarapítási piac három szereplő, az előállító, a 
kereskedő és a vevő összjátéka.

Az előállítók ez esetben a könyvkiadók.
Az amerikai könyvtermés 1996-ban 28.000 

cím volt 1,2 millió dollár értékben; ugyanez az 
angoloknál 12.600 cím és 473.000 font. A német 
tudományos szakirodalmi termés a Harrasso- 
witz-árindex szerint 1995-ben 20.540 cím, 1,8 
millió márka értékben. Ha egy könyvtár az 
összes monografikus újdonságot be akarná sze
rezni, kereken öt millió márkát kellene kiadnia.

A folyóiratok Németországban 1996-ban 
7,5, az USA-ban, Nagy-Britanniában és Hol
landiában kb. 10%-kal kerültek többe az előző 
évinél (leginkább az orvosi és a természettudo
mányos folyóiratok drágultak). Az árak ugyan el
térnek a használók egyes csoportjai (intézmény, 
magánszemély), az előfizetés időtartama, föld
rajzi elhelyezkedés, szállítás szerint, de mindig a 
könyvtárakat éri a legtöbb hátrány. Az online
folyóiratok megjelenése a jövőben a használatot 
meg fogja változtatni, de nem csökkenti a könyv
tárak pénzügyi terheit; az árképzés a nyomtatott 
változaton alapul, s az elektronikus változatért 
15-30% felárat kérnek. (Nincs olyan könyvtár, 
amelyik ezt bírná anyagilag.) Hasonló a helyzet 
a CD-ROM-oknál.

A piacot a kereslet határozza meg. Ha a 
könyvtárak ezzel nem élnek, nincs joguk az árak 
miatt panaszkodni. Az egyetlen fegyverük a vá
sárlás megtagadása.

A könyvtárak közvetlen partnerei a szállítók, 
azaz a hagyományos könyvkereskedők és a 
könyvtárakra szakosodott kisebb vagy nagyobb 
speciális ellátó cégek.

A külföldi irodalom beszerzése során több
féle költség merül fel, amelyek többé-kevésbé 
befolyásolhatóak, ezek: 1. belföldi ár; 2. rabatt 
/engedmény/; 3. felár; 4. kalkulált ár; 5. posta- 
költség; 6. vámköltség; 7. forgalmi adók; 8. 
bankköltség; 9. átváltási árfolyam; 10. a szállító 
költségei. Külön figyelmet igényelnek azok a 
díjak, amelyeket a folyóiratterjesztő ügynöksé
gek számítanak fel. A német könyvtárak -  az 
amerikai példával ellentétben -  nem szoktak 
rendszeresen több cégtől árajánlatot kérni és azt 
módszeresen összehasonlítani. Emellett a 
könyvtárosok a költségek között általában nem 
számolnak a belső munkafolyamatokkal. Ez a 
felfogás csak lassan változik.

A vevők a könyvtárak. Az NSZK-ban össze
sen mintegy 3000 tudományos könyvtár műkö
dik. Éves kiadásaik meghaladják a 650 millió 
márkát. Ennek felét fordítják külföldi irodalom 
beszerzésére. 1995-ben költségvetésük 1,6%- 
kal alatta maradt az előző évinek, vásárlóerejük 
tehát csökken. A gyarapítási költségvetés 50- 
60%-át költik folyóiratokra. Tankönyvekre közü
lük csak kevesen költik el a Tudományos Tanács 
által javasolt kvótát, a hallgatónkénti 20 márkát. 
A német könyvtárakban még nem eléggé fejlett 
a költségvetés felosztására szolgáló mechaniz
mus.

A gyarapítás a szolgáltató tevékenység ré
sze. Az új kihívásoknak nem lehet hagyományos 
szervezeti struktúrákkal megfelelni, ezért:

-  az elektronikus kiadványokat be kell emel
ni a gyarapítási és rendelkezésre bocsátási fo
lyamatba,

-  a monográfiák és folyóiratok gyarapítási 
munkafázisait automatizálni kell,

-  a katalógushálózatokat és a könyvkeres
kedelmet elektronikus úton kell elérni,

-  az ésszerűsítési lehetőségeket át kell ül
tetni az új szervezeti formákba,

-  a pénzügyi keretfeltételeket üzemgazda
sági megoldásokkal kell kezelni.

Mivel a könytárvezetésben egyre inkább 
megjelenik a költség-haszon szemlélet, tanulmá
nyozni kell a gazdasági vállalkozások beszerzési 
módszereit. Fontos feladat a beszerzési piacku
tatás fokozása, a nemzetközi vásárlás kibővíté
se, a szállítókkal való kapcsolatok társas me
nedzselése, a költségcsökkentési lehetőségek 
vizsgálata „buy or make”-elemzések segítségé
vel, a nyereségszerzés és a know-how-transzfer 
az ár optimalizálási funkciója helyett.

A jövőben egy folyóiratrendelés vagy 
-lemondás a szakreferens, a gyarapítás és az 
olvasószolgálat közös döntésén alapuljon; az 
ehhez szükséges adatokat az integrált könyvtári 
rendszer szolgáltassa.

Reálisan kell felbecsülni a ráfordítási költ
ségeket és adott esetben azokat szolgáltatás
ként kell megvásárolni. A helyes személyzeti és 
pénzügyi döntések új munkaformákat és az üzle
ti partnerekkel való professzionális együttműkö
dést kívánnak meg (az ehhez szükséges me
nedzsment-adatokkal a jelenlegi rendszerek nem 
szolgálnak).
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A gyarapító könyvtárosok a jövőben beszer
zési menedzserek lesznek, akik a piaci törvé
nyekben kiismerik magukat és a tárgyalási és 
menedzsment-technikákban jártasak. A felada
tok megoldásához új, jobb rendszerekre és krea
tívabb könyvtárosokra van szükség.

(Hegyközi Ilona)

97/405
RAINA, Roshan: Library resource sharing among 
Indian Institute of Managements: periodicals as 
the thrust area = Ann.Libr.Sci.Doc. 43.vol. 1996. 
4.no. 140-152.p.

A gyarapítás összehangolása a négy orszá
gos jellegű vezetőképző intézet könyvtára 
között: lehetőségek a periodikum-előfizeté- 
sek radikális csökkentésére

Egybehangolt állományalakítás; Folyóirat-előfizetés

A négy országos jellegű indiai vezetőképző 
főiskola könyvtára 1995-ben összesen 2073 
példányban fizetett elő folyóiratokra (ebből 775 
indiai, 1298 külföldi folyóirat); 772 példány (296 
indiai, 476 külföldi) több könyvtárban is megvolt, 
20 folyóirat (80 példányban) mind a 4 könyvtár
ban. A 111 „drága” (10,000 rúpián felüli) folyóirat 
216 példányban járt a négy könyvtárba. A szerző 
közli ezek jegyzékét, feltüntetve, hogy mely 
könyvtárak fizettek elő rájuk és az összesen 
mennyibe került, majd külön annak az 56-nak a 
jegyzékét, amely több könyvtárba is járt.

Az egyes könyvtárak állományának elem
zése alapján megállapítja, hogy a vezetéstudo
mányi irodalom négy nagy témaköre közül me
lyik könyvtárnak melyik az erőssége. Ennek 
alapján tesz javaslatot arra, hogyan osszák fel 
az 56 drága folyóirat előfizetését arányosan 
(egy-egy könyvtárból 12-17 előfizetést tartva 
meg) úgy, hogy mindegyik folyóirat csak abba a 
könyvtárba járjon, amelynek a fő gyűjtőkörébe 
vág, s az lássa el cikkmásolatokkal a többieket a 
szükségletek szerint. Kiszámítja, hogy így a drá
ga folyóiratok jelenlegi költségének 2/3-át takarít
hatná meg a négy hasonló gyűjtőkörű könyvtár.

(Kövendi Dénes)

97/406
IFIDON, Sam E.: Planning for collection develop
ment in the twenty-first century = Libr.Rev. 
46.vol. 1997. 4.no. 251-261 .p. Bibliogr. 20 tétel.

Res. francia és német nyelven

Az állományalakítás tervezése a 21. század 
számára Nigériában

Állomány; Állománygyarapítás; Egyetemi könyv
tár; Prognózis

A szerző megvizsgálja a nigériai egyetemi 
könyvtárak állománygyarapítási helyzetét, felvá
zolja a várható jövőt, és megfogalmazza javas
latait.

Ma Nigériában 25 szövetségi (federal) és 12 
állami (state) egyetem van. A szerző a 37-ből tíz 
egyetemi könyvtárat választott ki, és ezeket az 
1948/1982-es időszakra vonatkozóan tíz egyéb 
afrikai, valamint tíz brit egyetemi könyvtárral 
vetette össze. A statisztikai adatokból kiderült, 
hogy Nigériában az egyetemisták száma roha
mosan nő, miközben a könyvtári állomány stag
nál, és az egyre emelkedő folyóiratárakkal az 
egyetemi könyvtárak beszerzési keretei nem tud
nak lépést tartani.

A tagállamok által fenntartott egyetemi 
könyvtárakat a nigériai szövetségi kormány és 
az Európai Unió közös fejlesztési programja ka
rolta fel; ez a főiskolai hallgatók számára szük
séges tudományos-műszaki irodalom gyarapítá
sát célozta, összesen 390 millió naira (a nigériai 
pénznem) értékben.

Az egyetemi könyvtárakban 1990-ben a 
mikroszámítógépek is megjelentek (az Ibadani 
Egyetem IBM PC-ket szerzett be, TINLIB integ
rált szoftverrel, sőt nemsokára CDS/ISIS szoft
ver segítségével a MARC rekordok előállítása is 
megkezdődött), de az állami egyetemek még ma 
is manuálisan dolgoznak, a számítógépesítés ki
látásai nem túl rózsásak.

Az Országos Egyetemi Bizottság normatívái 
szerint a szövetségi egyetemeknek juttatott pá
lyázati pénzek 10%-át kell az egyetemi könyvtár
nak adni, s ennek 60%-át fordíthatják állomány
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gyarapításra. Ezeket a normatívákat azonban az 
állami egyetemek fenntartói még nem tartják be.

A szerző saját elképzeléseit is megfogal
mazza a nigériai egyetemi könyvtárügy XXI. szá
zadi színvonalra emelésére: a 10%-os norma 
betartatása; az állománygyarapítás prioritásai
nak tisztázása (az általa javasolt sorrend: a főis
kolai képzés és kutatás támogatása, szaktájé
koztatás a régióról, az egyéni igények kielégíté
se, az információforrások hálózatának kialakítá
sa); az intézmények képzési profiljának megha
tározása; hálózatok kiépítése és forrásmegosz
tás (többek között létre kellene hozni a kurrens 
nemzeti bibliográfiát, az országos központi kata
lógust, a folyóiratok központi lelőhely-jegyzékét 
és egy nemzeti bibliográfiai és könyvtárközi köl
csönzési központot); a bibliográfiai források is
merete és hozzáférhetőségének biztosítása; az 
információtechnika további elterjesztése és a he
lyi rendszerek országos hálózatba szervezése; 
az 1995 júniusától szakmai törvényhozó testület
ként elismert Nigériai Könyvtárosok Egyesületé
nek (Nigerian Library Association) felügyelete a 
könyvtárak felett stb.

Az állományok jelenlegi színvonalát fenn 
kell tartani, a könyvtárak gyűjtőköri profilját figye
lembe véve egy erőteljes beszerzési politikát kell 
megvalósítani; a könyvtári szubvenciók 60%-ából 
egy meghatározott összeget az egyetemi képzés 
és kutatás támogatásának céljára külön kell 
választani; a Nigériai Könyvtárosok Egyesülete 
és az egyéb könyvtárak együttműködését meg 
kell valósítani; tökéletesíteni kell a számítógépe
sítés nélküli állománygyarapítási munkát is, az 
állománygyarapítás automatizálását pedig lépés
ről lépésre, s minél egyszerűbben kell megvaló
sítani; a tervezésnek módszeresnek és követke
zetesnek kell lennie; a könyvtárak pénzügyi tá
mogatásának szintjét 2002-ig felül kell vizsgálni.

(Mándy Gábor)

97/407
ABRAMOV, K.I.; Istoki sovetskoj cenzury 
bibliotecnogo dela = Bibliotekoved. 1996. 6.no. 
66-77.p. Bibliogr.

A szovjet könyvtárügy cenzúrájának forrásai

Cenzúra; Könyvtárügy

Külföldi folyóirat-figyelő

Egyebek mellett Lenin is joggal kárhoztatta 
azt a könyvtárpolitikai gyakorlatot, amely a cári 
Oroszországban minduntalan jegyzékeket pro
dukált a közkönyvtárakba be nem szerezhető 
művekről. Az ún. Ideiglenes kormány volt az, 
amely szakított ezzel a könyvtárpolitikával, és 
valóban a szabad állománygyarapítás és szol
gáltatás irányába indította el a könyvtáraknak ezt 
a típusát.

A bolsevikok abban a meggyőződésükben, 
hogy mindent az osztály-szempont és a pártsze
rűség határoz meg, mindjárt az októberi forradal
mat követően több cenzúrára vonatkozó instruk
ciót adattak ki a Népbiztosok Tanácsával, a Sov- 
narkommal. A könyvtári állománykivonás első 
akciója 1918-ban következett be, amikor is N. K. 
Krupskaá személyesen „üzent hadat” a vallásos, 
monarchista és a ponyvairodalomnak. 1920-ban 
újabb állománykivonási instrukció látott napvilá
got, amelyet a Narkompros új, az iskolán kívüli 
művelődési osztályból politikai-népművelő kép
ződménnyé alakított szervezeti egysége, a Glav- 
politprosvet adott ki.

Ezeket az állománykivonási akciókat álla
mosítási és rekvirálási akciókkal kötötték össze, 
úgymond más könyvtárak állományának gazda
gítása érdekében. Persze: e könyvtárakban vi
szonylag kevés olyan mű találtatott, amely meg
felelt volna a bolsevik ízlésnek. 1923 őszén -  
ugyancsak Krupskaá aláírásával -  újabb állo
mánykivonási instrukció jelent meg, amelyet egy 
olyan „szuperbalos” selejtezési jegyzék kísért, 
amely felháborította a külföldi kommunista sajtót 
is. Krupskaának hivatalosan és a könyvtárosok 
grémiuma előtt egyaránt védekeznie kellett az 
ügy miatt. Azt állította, hogy maga az instrukció 
helyes és szükséges, de a mellékelt selejtezési 
jegyzék, amelyet ő nem látott, valóban botrá
nyos. Mindenesetre a kivonás -  némi enyhíté
sekkel -  ezután is folytatódott. Ennél az akciónál 
„találták fel” a tiltott művek 2-2 példányának 
zárolt kiadványok gyűjteményébe való utalását. 
Ezek a nagyobb könyvtárakban keletkeztek, 
használatukat szigorú szabályok betartásával 
tették lehetővé.
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Az 1926. évi instrukció azután- egy-egy 
könyvtáron belül is két részre osztatta az állo
mányt. Az első volt az ajánlott művek gyűjtemé
nye, a második a többé-kevésbé „elavult” műve
ké, amelyet félig zárt állományként kellett kezel
ni. Az is jellemző volt az instrukciót követő jegy
zékre, hogy benne az „időszerűtlenné” vált bol
sevik propagandakiadványok és szovjet írók mű
vei is szerepeltek. A sorozatos állománykivonási 
akciók következtében a 30-as évek elejére 60%- 
kal csökkent a könyvtári állományegységek 
száma.

1932/33 folyamán aztán kísérlet történt bi
zonyos művek újbóli állományba vételére, illetve 
a tömeges selejtezések megszüntetésére. „Nem 
‘cistkát’ [állománykivonást], hanem megfelelő 
könyvtári állományhasználatot” követel Krupskaá 
egy 1933-ban írt cikkében. A pártszerveknek 
azonban nem tetszett ez a „liberalizmus”, s az 
évtized derekán a cenzúra irányítását a Glavlit 
SSSR-re és fiókszervezeteire bízták. (Egyébként 
a Narkompros vezetőjét, A. S. Bubnovot 1937- 
ben „a nép ellenségeként” le is tartóztatják, s 
minden viszonylag mértéktartó instrukcióját ha
tálytalanítják.)

A Glavlit aztán egészen módszeressé és 
mindenre kiterjedővé tette a könyvtárak állomá
nyi cenzúráját, s ezzel a szovjet olvasók az 
egyetemes és a hazai kultúra, illetve a tudomány 
produktumainak mind nagyobb hányadának él- 
vezetéből-felhasználásából lettek kirekesztve. 
Úgyhogy a szocialista könyvtártudománynak az 
az állítása, hogy a szovjet könyvtárak általános 
hozzáférést és demokratikus kiszolgálást kínál
tak volna az állampolgároknak, nem más, mint a 
közforgalomban lévő mítoszok egyike.

(Futala Tibor)

Lásd még 365, 383, 391, 420, 451

Állományvédelem

97/408
BAIRD, Brian J. -  KRENTZ, Jana -  SCHAFFNER, 
Brad: Findings from the condition surveys 
conducted by the University of Kansas Libraries 
= Coll.Res.Libr. 58.vol. 1997. 2.no. 115-126.p.

Az állomány állapotára vonatkozó felmérés 
eredményei a University of Kansas könyvtá
rában

Állományvédelem; Felmérés; Kölcsönzés; Mun
kaszervezés; Zsebkönyv

A University of Kansas könyvtárában az ál
lományvédelmi stratégiai terv részeként munka- 
csoportot alakítottak az állomány állapotának 
felmérésére. Az egyik vizsgálat a kölcsönzésből 
visszakerülő dokumentumokkal foglalkozott, a 
másik az egész gyűjteményt mérte fel. A köl
csönzésből visszakerülő anyagokat azért vizs
gálták, mert a könyvtár minden állományvédelmi 
törekvését a használat irányította. A másik fel
mérés pedig a teljes gyűjtemény fizikai állapotá
ról adott képet. Ez az információ nagy segítséget 
jelentett a hosszú távú állományvédelmi terve
zésnél. Több mint 4000 kötet adatait rögtön szá
mítógépes adatbázisban rögzítették, laptop gé
peket használva. Ez gyors adatbevitelt tett lehe
tővé, javította az információ pontosságát és 
megkönnyítette az adatelemzést. A felmérés 
eredményei nagy hatást gyakoroltak a könyvtár 
politikájának kialakítására: befolyásolták azt a 
döntést, hogy vásárláskor a papírkötésű könyve
ket részesítsék előnyben (meglepő módon ezek 
jobban bírják a használatot, mint a keményköté- 
sűek), az egész könyvtárban felhívták a figyel
met a hely és a berendezések fontosságára, az 
olvasókat pedig emlékeztették az állomány- 
védelem szempontjaira.

(Autoref. alapján)

Lásd még 362

Feldolgozó munka

97/409
SUKIASÄN, É.R.: Klassifikacionnye sistemy v 
mirovom informacionnom prostranstve = 
Naucn.Teh.Bibl. 1997. 2.no. 115-124.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Osztályozási rendszerek az információs vi
lágtérben

Osztályozási rendszer

Az osztályozási rendszerek a maguk nem
zetköziségével és egyetemességével mind a ha
gyományos, kézi információkereső rendszerek
ben, mind a gépi rendszerekben különleges he
lyet foglalnak el. A tárgyszavas rendszerektől el
térően nincsenek szoros kapcsolatban a termé
szetes nyelv grammatikájával, és nem követelik 
meg a használótól a tudományos terminológia 
pontos ismeretét. A Library of Congress Subject 
Headings lefordítási kísérleteinek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy könnyebb az LCSH módszer
tani elveit felhasználva a nulláról létrehozni egy 
hasonló tárgyszórendszert az adott ország nem
zeti nyelvén, mint használható fordítást produkálni.

A tanulmány a három, nemzetközileg legis
mertebb osztályozási rendszer jelenlegi helyze
tét kívánja bemutatni, a többiről csak néhány 
szót ejt. A Library of Congress osztályozási rend
szere, amelynek új kiadását 1994-ben. kezdték 
közreadni, országosan elterjedt az USÁ-ban és 
néhány más országban is. A kettőspontos osztá
lyozási rendszert Ranganathan tanítványa, M.A. 
Gopinath fejleszti tovább, és az átdolgozott táb
lázatokat 1987 óta adják ki újra. A Nagy-Britan- 
niában született Bliss-féle könyvtári osztályozás 
2. kiadásának közreadása is folyik, a tervezett 
22 kötetből 10 már megjelent. A Dalhberg által 
1982-ben javasolt Information coding classifica
tion, illetve a Broad system of ordering (BSO) 
mintha elfelejtődtek volna.

A Dewey-féle Tizedes Osztályozás (TO) 
kiadói jogai 1988 óta az OCLC Forest Press-t il
letik, a szerkesztőség 1923 óta a Library of Con- 
gressben van. A TO fejlesztési irányát az Edito
rial Policy Committee szabja meg, amelynek tag
jai az OCLC, a Library of Congress, az amerikai 
és angol könyvtárosegyesületek, illetve az egyes 
könyvtártípusokat képviselő szakértők. A TO-t 
135 ország 200 ezer könyvtárában használják.
1992-ben CD-ROM-on is kiadták az „elektroni
kus Dewey”-t, az elmúlt évben pedig bejelentet
ték a Dewey for Windows fejlesztését. A módosí
tásokról, változtatásokról a könyvtárak rendsze
resen értesülnek, WWW-n és e-mailen keresztül

„hot-line" szolgáltatást is tart fenn a Kong
resszusi Könyvtár.

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) 
fejlesztésében új fordulat állt be 1991-ben, ami
kor létrejött az UDC Consortium, amelynek a FID 
átadta a fejlesztés és a kiadás jogát. Sok ország 
szerezte meg a táblázatok nemzeti nyelvű ki
adásának és terjesztésének licencét, köztük 
Oroszország is. Az ETO szerkesztőbizottsága 15 
ország 19 szakértőjéből áll, évente adják ki az 
ETO módosításait és kiegészítéseit. Az ETO-t 
eddig 20 nyelven adták ki, a legutóbbi nemzet
közi középkiadás angol és francia nyelven jelent 
meg 1993-ban. Ebben az évben kezdte a Con
sortium a Master Reference File (MRF) terjesz
tését. A nemzetközi táblázatok alapján az adat
bázis elkészült angol, francia, német, magyar és 
japán nyelven. Az ETO fejlesztésében új irányok 
is jelentkeztek: a táblázatok átszervezése fazet- 
tás rendszerré.

Oroszországban kétszer is, 1921-ben és 
1962-ben született kormányzati szintű döntés az 
ETO kötelező bevezetéséről, ennek ellenére 
nem vált elterjedtté.

A Könyvtári-bibliográfiai osztályozás (Bib- 
liotecno-bibliograficeskaá klassifikaciá, 
erényeit maguk az orosz könyvtárosok se igen 
ismerték el, elsősorban a sokáig hivatalosan hir
detett „ideológiai felsőbbrendűsége” miatt, bár a 
szerkezetében, megoldásaiban, az indexelés 
módszerében sok figyelemre méltó vonás van. A 
külföldiek érdeklődtek viszont a BBK iránt, és az 
1960-as években német nyelven cikk és könyv is 
jelent meg róla. Az 70-es években még olyan 
javaslat is született, hogy az NSZK (!) könyvtá
raiban általánosan kötelezővé kellene tenni a 
BBK-t (az NDK-ban ezt meg is tették). Dalhberg 
1974-ben megjelent monográfiája után a BBK 
bekerült a külföldi könyvtárosképzők tananya
gába is.

Oroszországban minden könyvtártípus szá
mára adtak ki BBK-táblázatokat, az 1970-es 
években kiegészítéseket és módosításokat is 
kezdtek közreadni, bár meglehetősen rendszer
telenül. A rendszer távlati fejlesztése is proble
matikus: mindössze néhány tucat szakértője 
van, viszont sok, elsősorban társadalomtudomá
nyi területet, gyökeresen át kellene dolgozni. A 
fejlesztést mégis szem előtt kell tartani, már csak 
azért is, mert a moszkvai nemzeti könyvtár gépi
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rendszere a BBK-t használja információkereső 
nyelvként. A BBK átalakítása azért folyik nagyon 
lassan, mert sem megfelelő szervezeti kerete, 
sem anyagi háttere nincs (évek óta nincs például 
főszerkesztője). A BBK esetleges elvetése 
egyenlő lenne a szakkatalógus megszüntetésé
vel az orosz könyvtárakban, márpedig ez egy 
soknyelvű országban katasztrófa lenne.

(Rácz Ágnes)

97/410
SATIJA, M.P.: The revision and future of Colon 
Classification = Knowl.Org. 24.vol. 1997. 1.no. 
18-23.p.

A Kettőspontos Osztályozás revíziója és jövője

Osztályozási rendszer; Ranganathan-féle osztá
lyozás

A kettőspontos osztályozási rendszert meg
alkotója, S.R. Ranganathan tette először közzé 
1933-ban. Azóta számtalan revíziót ért meg, a 
legutolsót 1987-ben. Bár ténylegesen India nem
zeti osztályozási rendszerévé vált, mára már el
avult, és életképes rendszerként való fennmara
dása veszélybe került. A szerző számtalan okot 
sorol fel e tendencia magyarázására, ezek egyi
ke, hogy ez a rendszer nem élvez intézményi tá
mogatást, mint más modern rendszerek, így a 
Dewey-féle, az ETO vagy a Kongresszusi 
Könyvtáré. Többféle megoldást is ajánl a rend
szer megőrzésére és újjáélesztésére.

(Autoref.)

97/411
ASKEW, Colin: University library provision of 
subject guides to the Internet = New Rev.Inf.Libr. 
Research. 2.vol. 1996. 73-96.p. Bibliogr.

808

Témaköri útmutatók az internethez az egyete
mi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Gépi információhordozó; 
Számítógép-hálózat; Tárgyszómutató

Az egyetemi könyvtárnak is feladata, hogy 
tematikus kalauzzal segítse a használót eliga
zodni az Internet gazdag információforrásai kö
zött. Jelenleg a keresésnek két alapvető módja 
van: kulcsszavas keresés (keresőgépek és auto
matikus indexek révén; ilyen pl. az Alta Vista), 
valamint tárgyszavas keresés (hierarchikus „fa” 
szerkezettel; ilyen pl. a Yahoo!). A két mód mos
tanában együtt is megjelenik (erre példa a Yahoo! 
„Open Text” visszakereső rendszere; a Lycos és 
az InfoSeek is lehetővé teszi már a hierarchikus 
eligazodást, legutóbb pedig a WebCrawIer egé
szült ki a GNN Select hierarchikus keresőszoft
verrel). A feltárt forrásokat értékelni is kell: ezt a 
feladatot látja el a szórakozás-központú Excite, 
valamint az inkább kutatásra orientált Magellan 
(mindkettő a „cyber-újságok” elemzéseire épít). 
Ä könyvtári osztályozási rendszerek és tezau
ruszok sokkal részletesebbek az Internet saját 
indexeinél, ennélfogva a könyvtárosok ezeknél 
nagyobb segítséget tudnának nyújtani a hasz
nálóknak.

Az Internet-kézikönyvek első hulláma az ál
talános eligazodást szolgálta, de a következő 
hullám már az egyes tárgykörök Internet-forrá
sainak felkutatásához ad segítséget. A könyvtá
rakban különféle tematikus segédletek készül
nek, a házi útmutatótól a mások által előállított 
kalauzokhoz létrehozott kapcsolatokig. A 
Bloomsburg University of Pennsylvania „Subject 
index to the Internet” c. listáján pl. szerepel az 
Argus Clearinghouse, a UC Santa Cruz subject 
guide to online resources, a WWW virtual library 
és a Yahoo!. A kapcsolószavakat (link words) 
aláhúzással emelik ki, s röviden a forrásokat is 
ismertetik.

A brit Web-helyek közül 20 egyetemet vá
lasztottak ki (ezek fele Londonban működik); a 
BUBL és a NISS a legjelentősebbek. Az Exeter 
Egyetem könyvtára szolgáltatja talán a legjobb 
Internet-kalauzt: ismerteti a keresőgépeket, a te
matikus fákat, és mindegyik kategórián belül
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részletesen ismerteti a legjobb eszközök többsé
gét. Ezenkívül még a keresőgépeket értékelő 
néhány cikkre és kutatási jelentésre is rá lehet 
kattintani.

A szerző felveti, hogy a hivatkozásvizsgála
tokhoz hasonlóan az egyes egyetemek közötti 
elektronikus kapcsolatokat is érdemes lenne 
megvizsgálni.

Az egy-egy tárgykörre vonatkozó tematikus 
kalauzok közül olvashatunk a Westminster 
Egyetem kalauzáról az építészeti környezettel 
kapcsolatos forrásokhoz, a Carnegie Mellon 
Egyetem kalauzáról a brit-amerikai szépiroda
lomhoz, a Virginiai Állami Egyetem kalauzáról az 
angol irodalomtudományi forrásokhoz. Hasonló 
áttekintést kapunk a történelmi, társadalomtudo
mányi és egészségügyi forráskalauzokról. Mivel 
több intézmény is próbálkozik ilyesmivel, a leg
egyszerűbb az lenne, ha kapcsolatot hoznának 
létre a már elkészült kalauzokhoz.

Jelenleg az Internet a számítógépesek ab
béli törekvéseit tükrözi, hogy minél látványosabb 
játékszereket alkalmazhassanak, s az informá
ciókereső emberek igényei háttérbe szorulnak.

Az Internet további fejlődésével új helyzet áll 
elő. Ha az egyetemek követik a trendet és a 
külső hozzáférés ingyenessége megszűnik, és 
ha a könyvtárosok részt vesznek az „eladható 
adatok” termelésében, egész szakmánkat újra 
kell majd gondolnunk.

(Mándy Gábor)

97/412
CROSS, Phil: A guide to citing Internet re
sources = Vine. 104.no. 35-39.p.

Hogyan hivatkozzunk Internet-forrásokra?

Hivatkozás; Számítógép-hálózat

A dokumentumszolgáltatók köre igen sok
féle. Vannak saját (egyetemes, szakterületi vagy 
dokumentumtípus szerint szerveződött) gyűjte
ményre építő szolgáltatók. Vannak olyanok,

amelyek konkrét kérésre más gyűjteményből 
keresik ki az igényelt művet. Vannak olyan cé
gek, amelyek folyóiratok tartalomjegyzékét teszik 
hozzáférhetővé, hogy annak alapján lehessen 
náluk dokumentumot rendelni. Könyvtáraknak is 
vannak térítéses szolgáltatásaik. Vannak elekt
ronikus dokumentumszolgáltatók és teljes szö
vegű online szolgáltatók. A szakirodalomban 
Jackson, Higginbotham és Bowdoin, valamint 
Line és Machovec foglalkoztak azzal a kérdés
sel, hogy a dokumentumszolgáltatók kiválasztá
sánál és értékelésénél milyen kritériumokat érde
mes figyelembe venni.

A térítések vagy költségek nagysága igen 
fontos szempont, függ a számlázás módszerétől 
és az esetleges támogatásoktól. Line nézete 
szerint a költségek a könyvtárakat és nem az 
egyéni használókat kell hogy terheljék. A költ
ségek között figyelembe kell venni a közvetett 
költségeket is: szállítás, gyorsasági felár, szerzői 
jogi és szolgáltatási kiadások. Célszerű megvizs
gálni, mekkora az alapár, rögzített vagy változó, 
hány oldalra vonatkozik, jár-e pluszköltséggel a 
gyors szállítás, van-e kezelési költség, jár-e 
pluszköltséggel a faxon való szolgáltatás, tartal
mazza-e az alapár a szerzői jogdíjat, felmerül-e 
használati díj, ha a szolgáltatót az OCLC-n, a 
Dialogon keresztül érjük el.

A szolgáltatás lefedése vonatkozhat a témá
ra, az időtartamra és a dokumentumtípusokra. 
Az ezzel kapcsolatos információk legtöbbje kide
rül a feldolgozott periodikumok jegyzékéből. Kü
lönleges és régi anyagok esetében rendszerint 
más könyvtárakat is igénybe kell venni. Higgin
botham és Bowdoin szerint a lefedést vizsgálva 
az értékelésnél a következő szempontokat kell 
érvényesíteni: az illető könyvtár igényeit, a felső- 
oktatásban vállalt szerepét és a kiszolgált hasz
nálók kutatási igényeit.

A forgási sebesség (válaszadási idő) vizs
gálatakor különbséget kell tenni a meghirdetett 
és a tényleges válaszadási idő között. A válasz
adási idő természetesen a kérés természetétől is 
függ. Sok szolgáltató kínál normál szolgáltatása 
mellett sürgős szolgáltatást is, 24-48 óra alatt.

A tényleges teljesítési arány is eltérhet a 
meghirdetettől. Meg kell vizsgálni, a kérések 
hány százalékát nem tudják teljesíteni, illetve 
hogy milyen típusú kérések jelentenek problé
mát.
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A könyvtár technológiai lehetőségeivel (IV. 
és III. generációs fax, Ariel, ftp, futár, posta vagy 
teljes szövegű adatbázis) össze kell vetni az 
ajánlott szolgáltatási opciókat.

Ideális esetben a szolgáltatók szerzői jogilag 
tisztázott dokumentumokat kínálnak, ezzel teher
mentesítve a könyvtárat.

A számlázási opcióknál felmerülnek a követ
kező kérdések: elfogadnak-e hitelkártyát, kell-e 
pénzletétet létrehozni, mennyi annak minimális 
összege, küld-e a szállító havi számlákat, küld-e 
számlát a dokumentummal együtt, megköveteli-e 
az előzetes fizetést.

A megrendelésnél a telefon, fax és e-posta 
mellett egyre inkább igény vart az online rende
lésre és a hivatkozás rendeléskor való hasonlítá
sára. A használók is egyre inkább szeretnék a 
dokumentumokat maguk megrendelni a szállí
tóktól.

Ha a képek vagy szövegek minősége nem 
megfelelő, először a könyvtárnak saját technikai 
felszereltségét kell megvizsgálnia, majd a szol
gáltatási opcióikat.

A termék használatának kényelme igen fon
tos szempont a képzési igények és a használói 
megrendelések szempontjából. Meg kell vizs
gálni, hogy megrendelést lehet-e tenni már hasz
nálatban lévő egyéb szolgáltatásokon keresztül, 
hogyan illeszkedik a megrendelés a munkame
netbe, könnyen lebonyolítható-e az Interneten 
vagy más típusú hálózati kapcsolat révén.

A dokumentumszolgáltatás fontos eleme, 
hogy rendelkezésre áll-e egy közvetlen kapcso
lattartó személy problémák esetére, továbbá ho
gyan lehet tájékozódni a kérések státuszáról.

A szolgáltatók közül úgy lehet választani, 
hogy az ismertetett kiválasztási kritériumokat az 
egyes szolgáltatónként összehasonlító táblázat
ba foglaljuk. Legcélszerűbb két vagy három 
olyan szállítót kijelölni, akik a kérések legtöbbjét 
képesek kielégíteni. Fontos tudni, hogy egyetlen 
kritériumot sem lehet elszigetelten figyelembe 
venni, és a kiválasztási elveket rendszeresen 
felül kell vizsgálni.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 414, 452-453

Katalógusok.

97/413
COUSINS, Shirley: COPAC: new research li
brary union catalogue = EI.Libr. 15,vol. 1997.
3.no. 185-188.p.

Brit egyetemi könyvtárak közös online kata* 
lógusa: a COPAC

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; On
line katalógus

A COPAC egy új, központi online katalógus, 
amely a legfontosabb brit egyetemi könyvtárak 
katalógus-információihoz biztosít ingyenes hoz
záférést. Jelenleg Cambridge, Glasgow, Edin
burgh, Leeds és Oxford egyetemi könytárai, 
valamint a dublini Trinity College könyvtára vesz 
részt a rendszerben. E könyvtárak mindegyike a 
CURL (Consortium of University Research Li
braries) tagja. A jelen cikk írásakor folyamatban 
van két további könyvtár (Imperial College of 
Science, Technology and Medicine és London 
University Library) rekordjainak betöltése, és a 
fennmaradó további 12 CURL-tagkönyvtár kata
lógusait is folyamatosan be fogják építeni a 
rendszerbe. A COPAC Web-címe http://co- 
pac.ac.uk/copac, telnet-címe pedig 07 co- 
pac.ac.uk, ez utóbbi esetben a használói azono
sító és a jelszó egyaránt copac.

(Autoref.)

Információkeresés

97/414
KNIGHT, Jon P.: Resource discovery on the In
ternet = New Rev.Inf.Net. 2.vol. 1996. 3-14.p. 
Bibliogr. 17 tétel.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Információkeresés az Interneten

Gépi dokumentumleírás; Gépi indexelés; Gépi 
információkeresés; Hatékonyság; Számítógép
hálózat

Az Interneten a tájékoztató források .lelőhe
lyének felkutatása és változó lelőhelyének nyo
mon követése (ezt nevezik „resource discovery”- 
nek) jelentős problémát okoz. A hatalmas, egyre 
növekvő információmennyiség többnyire struk
turálatlan, minősége változó, forrásait nem adják 
meg, gyakran csak meghatározott ideig és csak 
korlátozott használói kör számára hozzáférhető.

A hálózati források felkutatására és nyomon 
követésére számos megoldást javasoltak illetve 
valósítottak meg, kezdve a hagyományos, 
könyvtári katalógusok elveire épülő megoldások
tól a nagy, centralizált, automatikus indexelő 
szolgáltatásokon át a megosztott indexelési 
technikákig. Egyik sem kínál tökéletes megol
dást. A keresők igényeik szerint választhatnak 
közülük: korlátozhatják a keresést egy-egy szak
terület színvonalas forrásaira, míg mások egy- 
egy keresőkérdésnek megfelelő valamennyi for
rást kinyerhetnek.

Az Internet-források könyvtári elven történő 
katalogizálására számos kísérlet történt. Az 
amerikai OCLC Intercat projektje (1994-től) 240 
önkéntes könyvtár bevonásával keresett és vá
lasztott ki, majd katalogizált az Interneten elér
hető forrásokat (web-lapokat, illetve bizonyos 
szakterületek anyagát). Két év alatt többezer for
rást katalogizáltak. A USMARC formátum 856-os 
mezőjét használták fel a lelőhely és a hozzáféré
si adatok feltüntetésére. A könyvtáros feldolgo
zók személye volt a garancia arra, hogy színvo
nalas metaadatok készüljenek el. -  Az angliai 
Elib program keretében bizonyos szakterületek 
legjobb minőségű forrásainak kiválasztására és 
katalogizálására ún. tematikus információs ka
puk (SBIG, Subject Based Information Gate
ways) alakultak. Ezek a USMARC-nál sokkal 
egyszerűbb metaadat-formátumot használtak, 
amely az IAFA (Internet Anonymous FTP Ar
chive) mintaálllományaira (template) épült.

A centralizált, automatikus indexelésre igen 
nagy igény mutatkozik annak érdekében, hogy

létrejöjjenek az Internet-források átfogó kataló
gusai (ilyenek pl. a Lycos, az Alta Vista, a Web- 
crawler). Ezek ún. keresőrobotokat alkalmaznak, 
arra építve, hogy a legtöbb Internet-forrást 
HTML-kapcsolat köti össze. A robot munkája 
kezdetben egy viszonylag kicsi dokumentum
adatbázisra épül, amely egyes dokumentumok 
tartalomjegyzékét, tartalmi összefoglalóit, hiper- 
szöveges kapcsolatait tárja és dolgozza fel, majd 
halad tovább e kapcsolatok segítségével új, 
kapcsolódó dokumentumok feldolgozásával. A 
teljes indexelési ciklus az Internet növekedése 
miatt két-három hétig is eltart. A problémák a kö
vetkezők: a dokumentumok felvétele során nem 
történik minőségellenőrzés; a dokumentumok 
igen csekély része van osztályozva; a keresés
nél az alapértelmezés a „VAGY”, nem pedig az 
„ÉS”. További gond, hogy a robotok által elvég
zett indexelés megterhelő a hálózat és a távoli 
lelőhelyek számára.

A források mennyisége nagyobb ütemben 
nő, mint a hálózat átviteli sebessége. A centrali
zált indexelő szolgáltatások nem lesznek képe
sek alkalmazkodni ehhez -  a megoldást a több 
hely között megosztott (közös) indexelés jelenti. 
-  Egy másik megoldást kínál a szabadon hoz
záférhető Harvest rendszer. Az indexelést egy 
ún. gatherer végzi, az információ egy adatbázis
ba kerül. A hozzáférést egy ún. broker kezeli, 
amely egyéni használók és más brókerek kere
sési kéréseit egyaránt kezelni képes. Egy-egy 
kérdést több brókernek is elküldhetnek. Ezt a 
megoldást számos megosztott indexelést végző 
rendszer használja, például a UK ACademic Di
rectory (AC/DC). -  Ismét más megoldás egy 
olyan keresőprotokoll használata, amelyben le
hetőség van forrásközvetítésre és ismeretek 
továbbítására. Ilyen pl. a WHOIS++. Ennek szer
verei speciális invertált indexet hoznak létre (en
nek neve: centroid). Az együttműködő szerverek 
ezt egymás között továbbadják. A kereső nem
csak találatokat kap a megkérdezett szervertől, 
hanem további centroidok címeit is. A szakterü
leti szolgáltatásokat tehát átfogó indexeléssel 
kombinálták. Az Elib program ROADS projektje a 
WHOIS++-Í használja előlapként a manuálisan 
épített SBIG-katalógusokban végzett'multidisz
ciplináris keresésekhez. A centroidok ötlete adta 
a közös indexelési protokoll (Common Indexing 
Protocol, CIP) magját.
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A metaadatok minősége meglehetősen sok 
kívánnivalót hagy maga után a centralizált, robo
tok által létrehozott indexekben. A robot meg 
tudja állapítani, hogy mikor változtatták meg leg
utóbb a dokumentumot, de ez idáig nem találták 
meg az egyszerű megoldást arra, hogy a meta- 
adatokat közvetlenül feltüntessék szabványos 
formátumban. Az egyik megoldás a HTML-doku- 
mentumok fejrészét használja fel, amelynek van 
egy „metaadat-elemek” része. Ez nem jelenik 
meg a dokumentum olvasói előtt, de a robotok 
kinyerhetik és felhasználhatják. A remények 
szerint a Weben sok dokumentum tartalmazza 
majd az alapvető metaadatokat. Lehetséges, 
hogy a jó metaadatokkal rendelkező dokumentu
mokat a keresési eredmények között előbbre is 
fogják rangsorolni az indexelő szolgáltatások. A 
szerzők és a kiadók metaadatai természetesen 
nem válthatják ki a képzett katalogizálók mun
káját.

(Hegyközi Ilona)

97/415
DIAZ, Karen R.: User success in a networked 
environment = RQ. 36.vol. 1997. 3.no. 393-407.p.

A hálózaton való keresés eredményessége

Adatbázis; Felmérés; Gépi könyvtári hálózat; 
Hatékonyság; Online információkeresés

A tanulmány megkísérli felmérni, mennyire 
sikeresen keresnek a használók a hálózaton. 43 
téma keresése során olyan gyakorlatot kellett 
végrehajtaniuk, amely különböző adatbázisok 
közötti választásra, többféle adatbázis-interfész 
használatára és a helyes terminológia kiválasz
tására késztette őket. Azt tekintették sikernek, ha 
a témán belül volt olyan kinyomtatható rekord, 
amely minden kérdésnek megfelelt. A sikert 
elősegítő vagy hátráltató tényezők közül a leg
jelentősebbek: a megfelelő adatbázis kiválasz
tása, összetett fogalmak sikeres használata, a 
használt interfész, és a feladat teljesítéséhez 
igénybe vett adatbázisok száma. A vizsgálat 
eredményei alapján következtetések vonhatók le

a hálózatok és az adatbázisok tervezésével és a 
használók képzésével kapcsolatban.

(Autoref.)

97/416
DONG, Xiaoying -  SU, Louise T.: Search en
gines on the World Wide Web and information 
retrieval from the Internet: a review and evalu
ation = Online ODROM Rev. 21.vol. 1997. 2.no. 
67-81.p. Bibliogr.

Keresőgépek a World Wide Weben: áttekin
tés és értékelés

Információkeresési rendszer értékelése; Számí
tógép-hálózat

Jelenleg a World Wide Web keresőrendsze
rei szolgálnak az Internet-források indexelésére 
és visszakeresésére. A keresőrendszerek haté
konyságának összehasonlítása és értékelése 
nagy jelentőségű a rendszerszervezők és infor
mációs szakemberek, valamint a felhasználók 
számára, mert egyre jobb eszközök kifejleszté
séhez vezet. A cikk ismerteti a Web-alapú adat
bázisok fajtáit és speciális jellemzőit és összeha
sonlítja őket a hagyományos adatbázisokkal. 
Ezután a Web-alapú keresőrendszerek tesztelé
sére és értékelésére vonatkozó irodalomból kö
zöl szemlét. Bemutatja a korábbi tanulmányok
ban használt eszközöket és módszereket, és 
összefoglalja eredményeiket. Néhány kritikai 
észrevételt is tartalmaz a korábbi cikkekről és 
javaslatot tesz a további kutatások irányára, kie
melve a Web-alapú keresőrendszerek értékelé
sének fontosságát a felhasználó szempontjából.

(Autoref.)

97/417
DeZELAR-TIEDMAN, Christine: Known-item 
searching on the World Wide Web = Internet 
Ref.Serv.Q. 2.vol. 1997. 1.no. 5-11.p.
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Ismert címek keresése a World Wide Weben

Információkeresési rendszer értékelése; Számí
tógép-hálózat

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

A tanulmány célja annak megállapítása volt, 
hogy lehetséges-e ismert művekre keresni a 
Web néhány népszerű keresőrendszerével, és 
hogy a kapott találatok elfogadhatók-e a haszná
lók számára. A szerző négy ilyen, ún. keresőgé
pet próbált ki és hasonlított össze, az általuk 
nyújtott legérzékenyebb keresési technikát hasz
nálva. Harminckilenc Web-helyet választottak ki 
és kerestek rájuk cím szerint, majd a megjelení
tett találatok relevanciája és sorrendje szerint 
rangsorolták őket. Az első helyen az Infoseek 
Guide végzett, az Excite és az Alta Vista is meg
felelőnek bizonyult. A leggyengébben szerepelt a 
Lycos A2Z, amely nincs kellően felkészítve az 
ilyen típusú keresésre.

(Autoref.)

97/418
WOHRLEY, Andrew A. -  MITCHELL, Cindy: In
ternet patent databases: everyone is a patent 
searcher now= Internet Ref.Serv.Q. 2.vol. 1997. 
1 .no. 53-66.p.

Az Interneten lévő szabadalmi adatbázisok 
összehasonlítása

Adatbázis -szabadalmi; Információkeresési rend
szer értékelése; Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,

Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Bing
hamton, N.Y. 13904]

Külföldi folyóirat-figyelő

A United States Patent and Trademark Of
fice (USPTO) adatbázisának kínálata az Interne
ten láncreakciót indított el: egyre több szabadal
mi adatbázis jelenik meg a világhálón. A szaba
dalmi információk sohasem voltak ilyen kényel
mesen kereshetők, ennyire olcsók, és ilyen sok 
használó számára hozzáférhetők. Az új lehető
ségekkel együtt azonban egy sor-kérdés is fel
merült, pl. hogy mire használhatók elsősorban és 
milyen különbségek vannak közöttük. A szaba
dalmi adatbázis-keresésben járatlan könyvtáro
sok valószínűleg nem szívesen végeznek ilyen 
típusú információkeresést. A cikk ismerteti az In
terneten elérhető szabadalmi adatbázisokat, fel
sorolja erősségeiket és gyengéiket, és felhívja a 
figyelmet a legjobb ingyenes szolgáltatásokra.

(Autoref.)

Lásd még 445

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

97/419
DANFORD, Robert -  CIRILLO, Susan [eds.]: 
Violence in the library; protecting staff and pa
trons. P. 1-2 = Libr.Adm. Manage. 11.vol. 1997.
2.no.; 3.no. 86-101 ,p.;157-171.p.

Erőszak a könyvtárban: a személyzet és a 
használók védelme. Cikkgyűjtemény, 5 közle
mény

Biztonsági berendezés; Kommunikáció -haszná
lókkal; Rendbontás; Rombolás

A cikkek címe: Bűnözésmentes környezet 
tervezése; hogyan tehetjük biztonságosabbá az 
épületet. -  A könyvtáros törvényes felelősségé
nek, kártérítési kötelezettségének problémái. -  
Hogyan tehetjük biztonságosabbá az épületet: 
biztonsági intézkedések és berendezések. -  Sa
játos problémák a könyvtári világban. -  Mikor az
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erőszak betör a munkahelyre; személyzeti prob
lémák.

97/420
SCHRADER, Alvin M.: Why you can’t „censor- 
proof your public library: what research tells us 
= Public Libr.Q. 16.vol. 1997. 1.no. 3-30.p.

Miért nem tehető „cenzúrabiztossá” a 
közművelődési könyvtár?

Közművelődési könyvtár; Olvasáskorlátozás; 
Szellemi szabadság

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

A könyvtárra gyakran nehezedik használói 
nyomás annak elérése érdekében, hogy egy bi
zonyos kifogásolt művet távolítson el az állomá
nyából. Némely könyvtáros elejét véve a várható 
panaszoknak igyekszik eleve „cenzúrabiztossá” 
tenni gyűjteményét, egyfajta öncenzúrát érvé
nyesítve a válogatásban, gyarapításban, selejte
zésben, osztályozásban, elhelyezésben, címké
zésben, korhatárok megállapításában. A cikk 
szerint mindez csak önáltatás, mert a könyvtár 
és használói között az ilyen konfliktusok hosszú 
távon elkerülhetetlenek.

A könyvtáros nem tudhatja előre, mi lesz a 
cenzurális törekvések későbbi célpontja. A befo
gadás-esztétika szerint egy szövegnek nincs 
egyszer és mindenkorra végérvényesen megha
tározott jelentése. Az olvasó maga alkotja meg a 
jelentést, saját élete, korábbi olvasmányai, kö
zösséghez tartozása és még sok egyéb tényező 
alapján. Az olvasat eshet elég közel a szerző 
szándékaihoz, de állhat tőle igen távol is. Sokfé
le értelmezés lehetséges, az egyes olvasók re
akciója előre megjósolhatatlan. Gyakori támadá
si felületet képez a mű címe, szerzője vagy té
mája. A rengeteg új cím közül előre nem tudható 
biztosan, hogy melyik kerül majd pellengérre. A 
régebben sokat támadott művek cím szerinti ki
szűrése azért is reménytelen, mert közülük né

melyek az idők során komoly irodalmi rangot 
vívtak ki maguknak (pl. Huckleberry Finn, Zab
hegyező, Egerek és emberek stb.). A szerzők 
szerinti szelekció sem valósítható meg, mert le
het, hogy az író egyik alkotása botránykő, a má
sik azonban nem az. A tucatművek szerzői pedig 
gyakran a legkeresettebbek, tehát nem mellőz- 
hetőek. Az exponált témák tekintetében sincs 
biztos fogódzó, időről időre fölbukkannak új té
makörök, a régebbiekkel szemben pedig változik 
a társadalmi megítélés.

Minden könyvtár állománya idővel kikezd
hető, kritizálható. A közművelődési könyvtárosok 
társadalmi küldetése, hogy a közösség minden 
egyes tagja számára megkönnyítsék (ne pedig 
nehezítsék) a hozzáférést a szükséges informá
ciókhoz. A kivihetetlen „cenzúravédelemmel” 
szemben másik lehetőség, ha a könyvtár felké
szül a várható támadásokra pl. a használói kö
zösség elemzésével, a küldetésnyilatkozat időn
kénti felülvizsgálásával, olyan szelekciós elvek 
kidolgozásával, melyekben fő szempont a szel
lemi szabadság, panaszkezelési módszerek ki
alakításával, a személyzet továbbképzésével, in
formációs programokkal, politikai kezdeménye
zésekkel. A cenzúra hatásáról propagálható 
klasszikus irodalmi művek születtek pl. Orwell: 
1984; Bradbury: Farenheit 451; Atwood: A szol
gálólány meséje.

Átfogó programok is lehetségesek a cenzu
rális nyomások enyhítésére. Kanadában 1984 
óta rendezik meg az „Olvasás szabadságának 
heté”-t, melyet a Könyv és Periodika Tanács fi
nanszíroz. Az Egyesült Államokban 1982 óta van 
„Tiltott könyvek hete” a könyvtáros egyesület 
(ALA) szervezésében. Mindezeket helyi prok- 
lamációk is támogatják.

A könyvtárosok határozott kiállása a cen
zúra-kísérletekkel szemben javíthatja egy könyv
tár hírnevét. Az állománygyarapítás legfőbb elve 
a bővítés, ne a kirekesztés legyen. Egyik olvasó 
se határozza meg, hogy egy másik olvasó mihez 
ne férhessen hozzá, hanem inkább arról nyilat
kozzon, ő mit szeretne olvasni. Ha úgy tekintjük, 
a gyermekirodalom is tartalmaz számos erősza
kos vagy politikailag felforgató mozzanatot. Nem 
attól kell félni, ha olvasnak a fiatalok, hanem at
tól, hogyha képtelenek erre. Az önmagukat kor
mányzó társadalmakban a szólásszabadság 
minden diskurzus alapja. A közművelődési
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Külföldi folyóirat-figyelő

könyvtáraknak az egyének változatos érdek
lődését kell kielégíteniük. Legyen hallható ne 
csak a cenzúrát követelők, hanem a cenzúrát el
lenzők hangja is.

(Nagypál László)

97/421
CHILDERS, Thomas A.: Using public library ref
erence collections and staff = Libr.Quart. 67.vol. 
1997. 2.no. 155-173.p. Bibliogr.

Milyen mértékben veszik igénybe a kézi
könyvtárat, illetve a személyzetet az olvasók 
a közművelődési könyvtár referenszrészlegé- 
ben?

Felmérés; Használói szokások; Kommunikáció 
-használókkal; Közművelődési könyvtár; 
rensz; Segédkönyvtár, kézikönyvtár

Kalifornia egyik tehetős és főként angol
szász lakosú településén 57 használót kérdeztek 
meg arról, hogyan és milyen gyakran veszi 
igénybe a közművelődési könyvtár tájékoztató 
szolgálatát. Két hasonló vizsgálatot végeztek 
ezután egy spanyol és egy vietnámi településen 
is. Az angol mintából nyert adatok alapján már 
előzetesen meg lehetett állapítani bizonyos 
összefüggéseket: a közvetett és közvetlen kere
sések esetében a használók ugyanúgy véleked
tek a keresés teljességéről. A közvetett keresé
seket a hasznosság szempontjából jobbnak 
ítélték. Azok a használók, akik nem kérnek segít
séget, rendszerint úgy jönnek a könyvtárba, 
hogy van már elképzelésük arról, milyen forrás
hoz kell fordulniuk (ez nem index vagy kataló
gus). A keresési igények túlnyomórészt „komoly” 
semmint „alkalmi” természetűek még a külső 
megfigyelő számára is. Úgy találták, hogy a 
könyvtárosok segítő beavatkozása a keresések 
40%-ánál növelte az eredményességet, ideértve 
azokat az eseteket is, amikor a használó előze
tesen már konzultált a könyvtárossal. A haszná
lók a legkülönbözőbb módokon élnek a refe- 
rensz szolgáltatással. A spanyol és vietnámi kör
nyezetben végzett felmérések az eredeti vizsgá
lat tapasztalatait tükrözték azzal a különbséggel, 
hogy ott a referensz állományt gyakrabban hasz

nálták iskolai feladatokra, és -  főként a viet- 
námiak -  tágabb keresőkérdéseket fogalmaztak 
meg a konkrét információkérés helyett.

(Autoref. alapján)

97/422
DEARDORFF, Thomas C. -  GARRISON, Anne 
Olivia: Developing an automated current aware
ness program using microcomputers and elec
tronic mail = Tech.Serv.Quart. 14.vol. 1997.
4.no. 1-12.p. Bibliogr.

Automatizált gyorstájékoztató rendszer kiépí
tése mikroszámítógép és e-maii segítségével

Elektronikus posta; Gyorstájékoztatás; Kereső
kép; Kisszámítógép

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

A University of Washington (Seattle) könyv
tára az új szerzeményekről való tájékoztatás ha
tékonyságának javítása érdekében egy gazda
ságos elektronikus témafigyelő rendszert dolgo
zott ki, amelynek lényege az, hogy a profilok 
szerinti listákat automatizáltan terjesztik, illetve 
juttatják el egészen az érdekeltek számítógépé
ig. A Zephyr nevű szolgáltatás a helyi igényekre 
szabott HyperCard programra támaszkodik: en
nek segítségével lehet a profil-adatbázist létre
hozni, az egyetem területén lévő adatbázisokban 
keresni, és az eredményeket e-postával kikülde
ni. A profilokat a könyvtárosok az érdekeltekkel 
folytatott személyes beszélgetésék keretében 
pontosítják. A Zephyr, illetve a hasonló témafi
gyelő rendszerek új távlatokat nyitnak a könyvtá
rak számára, amennyiben aktívan bevonják a 
használókat a szolgáltatási programba. 1994-es 
bevezetése óta ma a Zephyr nagy népszerűség
nek örvend, s a használói érdeklődés szerinti in
formációterjesztésre irányuló erőfeszítések fon
tos erdményének tekinthető.

(Autoref.)
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97/423
GLEADHILL, Daphne: Electronic enquiry desk: 
does the Nerd have the answer? = Libr.Technol.
2.VOI. 1997. 2.no. 35-36.p.

Elektronikus referensz-szolgálat a Newcastle 
Egyetem könyvtárában

Egyetemi könyvtár; Elektronikus posta; Referensz; 
Számítógép-hálózat

A könyvtár éjjel-nappal működő referensz- 
szolgáltatást indított Nerd néven (Newcastle 
Electronic Reference Desk; a betűszó egyben 
szójáték is, a számítógépes-matematikus külön
cöket is gyakran nevezik így).

A könyvtár referensz-szolgálatában ugyanis 
problémák merültek fel: a válaszok pontossága 
erősen függött a könyvtáros egyéni tudásától, ta
pasztalataitól, gyakran túlságosan sokat kellett 
várni a válaszra, a referensz-könyvtárosok ideje 
igen egyenetlenül oszlott meg, képzett könyvtá
rosnak is gyakran elemi tájékoztatási feladatok
kal kellett bajlódnia, sok használónak nehezére 
esett tájékoztatóhoz fordulni stb.

A Nerdet feltették az egyetemi hálózatra, s a 
használók maguk kereshetnek az egyre növekvő 
adatbázisban. Az új kérdéseket e-postával a 
megfelelő szakértőhöz továbbítják, aki a választ 
feltölti az adatbázisba. A Nerd a Weben is elér
hető.

A használó először kulcsszavas kereséssel 
megnézheti, hogy hasonló kérdés szerepel-e 
már az adatbázisban. Ha nem, egy ,Ask" gomb
ra való kattintás űrlapot jelenít meg, amelybe be 
lehet gépelni a kérdést. Előfordul, hogy a kérde
ző e-postán kap specifikus választ, s ugyanakkor 
a kérdést általánosítva is megválaszolják, s ez a 
verzió kerül az adatbázisba.

A szoftver lehetővé teszi hypertext típusú 
kapcsolatok kiépítését más dokumentumokkal, 
illetve Web-oldalakkal (pl. a „hol tájékozódhatom 
a Maastricht-szerződésről?” kérdésre adott vá
laszból egy kattintással közvetlenül a szerződés 
teljes szövegét tartalmazó fájlba lehet ugrani). 
Ennek más előnyei is vannak, pl. a könyvtári 
nyitvatartásra vonatkozó válasz stabilan a nyit
vatartási adatokat tartalmazó fájlra mutathat,

miközben a hivatkozott fájl szövegét szabadon 
lehet változtatni, módosítani.

Bár a kérdéseknek a megfelelő szakértőhöz 
való eljuttatását is automatizálni lehetne, a rend
szert felügyelő könyvtáros (a szerző) személye
sen osztja el a kérdéseket a tájékoztatók között. 
A kérdések és válaszok egy kézben való össze
fogása elősegíti a nyelvezet, a kulcsszavak egy
ségesítését.

Sok probléma adódott a szoftver elégtelen 
működéséből; különösen a kulcsszavas keresés 
működik gyengén. A tájékoztató könyvtárosok 
körében az is aggodalmat okozott, hogy a gépi 
rendszer megnöveli a válaszok gyorsasága iránti 
elvárást, pedig a választ nem lehet mindig gyor
san megadni. Ezen azzal segítenek, hogy mun
kaigényesebb kérdések esetében először 
visszaigazolják a kérést, ami megnyugtatja a 
kérdezőt. Egy másik potenciális probléma az 
adatbázisban szereplő válaszok avulása (pl. 
külső forrásra, Web-lapra történő hivatkozás 
esetében). A válaszokba ezért beleírják az azna
pi dátumot is, így figyelmeztetve a használót az 
idő múlására. Időnként magukat a válaszokat és 
a bennük szereplő Internet-hivatkozásokat is el
lenőrzik.

A jövőben lehetővé kívánják tenni, hogy 
más használók is megjegyzést fűzzenek a vála
szokhoz, valamint ugyanennek a szoftvernek 
egy másik alkalmazásaként létre akarnak hozni 
egy „kívánságok könyvét” is a helyi hálózaton.

1996 szeptembere óta, amikor a Nerdet az 
addig összegyűjtött kérdésekre alapozva útjára 
indították, az adatbázis gyarapodása meglehető
sen lassú volt (hetenként átlag 2 új kérdés). 
Ezeknek egyharmadát tették fel a nyitvatartási 
időn kívül. Mivel a szoftverrel nem voltak elége
dettek, nem nagyon reklámozták a szolgáltatást. 
A spontán használatot egyelőre nem tudják mér
ni, de remélik, hogy sok használó megtalálta a 
választ kérdéseire. (A szolgáltatást az Interneten 
keresztül, az egyetemi könyvtár honlapjáról, a 
http://www.ncl.ac.uk/library címen lehet elérni.)

(Mándy Gábor)

97/424
KOUTNIK, Chuck: The World Wide Web is here: 
is the end of printed reference sources near? = 
RQ. 36.VOI. 1997. 3.no. 422-425.p.
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Itt a WWW -  meg vannak számlálva a nyom
tatott referenszművek napjai?

Hatékonyság; Referensi; Segédkönyv, kézikönyv; 
Számítógép-hálózat

Az Internet keresőrendszere, a World Wide 
Web látszólag feleslegessé teheti a nyomtatott 
referenszművek készítését. 104 referensz kér
dés szisztematikus tanulmányozása azt igazolja, 
hogy a World Wide Web hatékony információfor
rás. Mindazonáltal jelenleg nem olyan forrás, 
mely a referensz kérdések többségére választ 
adna. A WWW bizonyos kérdésekre kiváló, míg 
másokra nem megfelelő. A tájékoztató könyvtá
rosoknak figyelembe kell venniük a World Wide 
Weben való kereséssel eltöltött időt is. Nem len
ne bölcs dolog tehát egy olyan referenszművet 
kivonni az állományból, amely öt percen belül 
megadja a választ egy kérdésre, míg ugyanez 
20 percig tart a Weben.

(Autoref.)

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

Lásd 394

97/425
FINNIE, Elizabeth: Selection and evaluation of 
document suppliers = Man.Inf. 4.vol. 1997. 3.no. 
25-26.p. Bibliogr.

Dokumentumszolgáltatók kiválasztása és te
vékenységük értékelése

Dokumentumszolgáltatás; Gazdaságosság -könyv
tárban; Hatékonyság

A bornemouthi egyetemi könyvtár és tájé
koztatási szolgálat (BULIS) munkatársaitól a 
hallgatók gyakran kérték, segítsenek abban, 
hogy szakszerűen hivatkozzanak a hálózati

elektronikus forrásokra (elektronikus folyóiratok
ra, cikkek preprintjeire, levelező listákra, hírcso
portokra). Erre még nincsenek szabványok, töb
bek között azért, mert a dokumentumok között 
vannak efemer jellegűek, könnyen megváltoztat
hatók, a változtatások jelzésének nincsenek ki
alakult módszerei, a szerzőség sem egyértelmű
en tükröződik. A nyomtatott forrásoknál haszná
latos hivatkozási módszerek kis változtatással 
alkalmazhatók az online dokumentumokra is, az 
Internet címzési rendszere (az URL) pedig hasz
nos eszköz az egyedi azonosításhoz.

A BULIS munkatársai a szabványok elké
szültéig, átmeneti intézkedésként ajánlásokat 
állítottak össze. Az ajánlások nagyban támasz
kodtak XiaLi és Nancy B. Crane könyvének 
(Electronic style: a guide to citing electronic in
formation) második kiadására és az ISO 690-2 
szabványtervezetére. Az Internet-forrásokra 
történő hivatkozás fő eleme a dokumentum 
URL-je vagy Internet-címe.

Egyéni művek: Szerző/Szerkesztő, Év. Cím 
(hordozó típusa). (Kiadás). Kiadási hely: Kiadó 
(ha megállapítható). Elérés: URL (Hozzáférés 
dátuma). -  Az ISO szabványtervezet megadja 
azt is, hogy milyen típusú az online forrás 
(WWW, ftp vagy gopher stb.). A hozzáférés 
dátuma azt jelenti, hogy a hivatkozás megalkotó
ja mikor tekintette meg vagy töltötte le a doku
mentumot. A kiadó lehet hagyományos értelem
ben vett kiadó vagy az Interneten lelőhelyeket 
fenntartó cég. Vigyázni kell az URL-ek közpon
tozására, az egyes sorokat elválasztani csak a 
„/’’-jeleknél szabad. A szerzőséget -  ha nincs a 
szerző név szerint megadva -  a legkisebb azo
nosítható szervezeti egységnek (testületi szerző) 
kell tulajdonítani. A kiadás dátuma gyakran a do
kumentum alján szerepel a szerző nevével egye
temben, gyakran a „legutóbb frissítve” részeként.

Elektronikus folyóiratok: Szerző, Év. Cím. 
Folyóiratcím (online), évfolyam (szám), lelőhely a 
szolgáltatón belül. Elérés: URL (Hozzáférés dá
tuma). -  A szolgáltatón belüli lelőhely megfelel a 
nyomtatott dokumentumoknál szokás’os oldal- 
számozásnak, az ISO szabványtervezet erre 
pontos irányelveket ad. Ha nincs oldalszámozás 
vagy más megfelelő hivatkozás, a terjedelmet le
het megadni (sorokban vagy képernyő-terjede
lemben). Egy-egy forrás többféle szerveren is 
rendelkezésre állhat (ftp, gopher, http formátum-
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ban), ezek URL-je is különböző, bár ugyanarra a 
forrásra utalnak.

Levelező listákon megjelenő üzenetek: 
Szerző, Nap Hónap Év. Az üzenet tárgya. Vita
fórum (online). Elérés: a listagazda e-postai címe 
(Hozzáférés dátuma). -  Ezeket az üzeneteket 
tehát a cikkekre való hivatkozáshoz hasonlóan 
célszerű kezelni.

Személyes elektronikus közlemények: Küldő 
(A küldő e-postai címe), Nap Hónap Év. Az üze
net tárgya. Az e-postai küldemény címzettje (a 
címzett e-postai címe).

További információk gyakran megtalálhatók 
a Web-dokumentumok forráskódjában. A Web
lapok forráskódja bármely böngészőprogrammal 
megtekinthető. A forráskód, amely tartalmazhatja 
a szerzőségi közlést és a legutóbbi frissítésre 
vonatkozó információt, nem jelenik meg a képer
nyőn.

(Hegyközi Ilona)

97/426
HADLEY, Colin -  BARROW, Edward: Licensed 
document supply: the role of IFRRO = Interlend. 
Doc.Supply. 25.VOI. 1997. 2.no. 73-76.p.

Dokumentumszolgáltatás licencrendszerrel: 
a Reprodukciójogi Szervezetek Nemzetközi 
Szövetségének szerepe

Dokumentumszolgáltatás; Egyesület -rokon terü
leten; Másolás; Szerzői jog

A Reprodukciós Jogokkal Rendelkező Szer
vezetek Szövetsége (IFRRO: International Fed
eration of Reproduction Rights Organizations) 
1980-ban kezdte meg működését. Az IFRRO-t a 
Nemzetközi Kiadói Szövetség (Intenational Pub
lishers Association -  IPA) és a Tudományos, 
Műszaki és Orvosi Kiadók Nemzetközi Csoportja 
(International Group of Scientific, Technical and 
Medical Publishers -  SMT) alapította, ráébredve 
arra, hogy a jogosulatlan másolatok áradata mi
lyen nagy mértékben sérti üzleti érdekeiket. 
1984-től kezdve a szerzők érdekvédelmi egyesü

letei is tagok lehetnek, így ma 18 országból 66 
szervezet vesz részt munkájában.

Az egyes országokban a szerzői jogok vé
delme igen változatos képet mutat; a törvényi 
szabályozástól kezdve az önkéntes alapokon 
nyugvó szokásjogig minden előfordul. Ez magya
rázza a jogvédő szervezetek működésének 
különbözőségeit is. A négy alapvető modell az 
angol-amerikai, a német-spanyol, a holland és a 
skandináv.

Az angol-amerikai modell önkéntes szerző
dések rendszerén alapul. A szerzői jogok egyéni 
tulajdonosai, és az őket képviselő szervezetek 
egyaránt köthetnek megállapodásokat a szerzői 
jogvédő szervezetekkel (RRO). A jogdíjak össze
gyűjtése és elosztása statisztikákon alapul. A 
címekre lebontott információk alapján meg
becsülik a használat intenzitását, ennek függ
vényében fizetnek a szerzői jogok tulajdono
sainak.

A német-spanyol gyakorlatot törvényi ren
delkezések könnyítik. A másológépek árába be 
van építve a díj, különböző tényezőket (pl. a gép 
kapacitását) figyelembe véve. Az elosztás szin
tén statisztikákon alapul, és függ például a vé
dett mű típusától.

A hollandoknál az RRO munkája szintén tör
vény által szabályozott jogosítványi rendszer 
keretében folyik. A rendszer elsősorban a kor
mányzati és oktatási szférára terjed ki. A jogsza
bály megengedi a dokumentumok használóinak 
a másolást, amennyiben „megfelelőképpen tisz
teletben tartják a szerzői jogokat”. A jogdíjak 
mértékét a tanfolyami jegyzetek kivételével szin
tén szabályozzák.

Norvégiában, Svédországban és Finnor
szágban az RRO-k csak a szerzői jogok tulajdo
nosainak érdekképviseleti szervezeteivel állnak 
szóba, egyénekkel nem kötnek megállapodást. 
Az úgynevezett „kiterjesztett kollektív jogosítvá
nyok rendszerének” két jellegzetessége van: 
egyrészt függetlenül attól, hogy a szerzői jog tu
lajdonosa érdekképviseleti szervezetnek tagja-e 
vagy sem, minden jogdíjat az RRO gyűjt be. 
Másrészt nem követik nyomon az egyes művek
re járó jogdíjakat, a járandóságokat a kiadói 
„ipar” statisztikái alapján az RRO tagszervezetei 
állapítják meg és osztják szét, dokumentumtípu
sonként megbecsülve nagyságát (pl. újságcikk, 
szépirodalom, tudományos mű stb.). Ez a modell
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csak nagyon magas szervezettségi fokon álló 
társadalomban működhet megbízhatóan, ahol a 
szerzői jogok tulajdonosai lemondanak jogaik 
egyéni kezeléséről.

A szerzői jogdíjak begyűjtésével foglalkozó 
szervezetek munkáját nehezítik a Berni Konven
ció 9.2-es cikkelye által a dokumentumok hasz
nálóinak biztosított jogok, és a könyvtárak privilé
giumai is. Sok szervezet neheztel például a 
BLDSC-re, mely élve könyvtári előjogával, a vi
lág egyik legnagyobb dokumentumszolgáltatójá
vá nőtte ki magát. Az angol szerzői jogvédő 
szervezetnek szerencsére sikerült a jogdíjakkal 
kapcsolatban mindkét fél számára kielégítő 
egyezséget létrehoznia velük, a BLDSC így
1996-ban például több mint 1 millió fontot utalt át 
nekik. Az ilyen típusú megállapodás minden
esetre közelebb vihet egy olyan piacorientált 
nemzetközi gyakorlathoz, ahol jó értelemben vett 
verseny alakul ki a szolgáltatás minőségét és 
árát illetően, s amely megfelelően tud reagálni a 
kihívásokra.

Manapság három, alapvető változásokat 
okozó tényezőre kell odafigyelnie az érdekeltek
nek:

-  az ázsiai országok gazdasági fellendülése 
miatt az IFRRO-nak ki kell terjesztenie tevékeny
ségét elsősorban Szingapúrra, Hong Kongra, 
Malajziára, Thaiföldre, a későbbiekben pedig 
Kínára.

-  a közép-kelet-európai országokban történt 
gazdasági változások nyomán megalapozandó 
az együttműködés az ottani szervezetekkel a 
PHARE program keretében

-  végül pedig meg kell felelni a digitális 
technika kihívásának. Az IFRRO-nak a nemzet
közi együttműködésben és az ügyek hatékony 
kezelésében szerzett eddigi tapasztalatai a biz
tosíték arra, hogy az új feladatok megoldásakor 
is megállja a helyét a szervezet.

(Fazokas Eszter)

97/427
COOK, Brian: Electronic document delivery suit
able for all libraries and their users: fiction or 
reality? = New Rev.Inf.Net. 2.vol. 1996. 41-53.p. 
Bibliogr. 16 tétel.

Minden könyvtár és minden használó számá
ra megfelelő dokumentumszolgáltatás: ábránd 
vagy valóság?

Dokumentumszolgáltatás; Fejlesztési terv; Haté
konyság

A cikk egy olyan javasolt rendszert vázol fel, 
amely az információforrásokhoz elektronikus 
hozzáférést tesz lehetővé, majd a talált anyag le
töltését, kezelését és különböző formában való 
megjelenítését. Ezután bemutatja az ausztrál és 
brit felsőoktatási intézmények, az ausztrál és az 
új-zélandi nemzeti könyvtár, valamint az észak
amerikai Tudományos Könyvtárak Csoportja 
(Research Libraries Group) részvételével zajló 
Közös Elektronikus Dokumentumszolgáltatási 
(Joint Electronic Document Delivery, JEDDS) 
Program alakulását. Amikor ez a program 1997 
végén befejeződik, jelentős mértékben hozzájá
rul a cikk első részében vázolt rendszer sikeré
hez.

(Autoref.)

97/428
CATHRO, Warwick S.: The development of na
tional bibliographic and document access serv
ices in Australia = New Rev.Inf.Net. 2.vol. 1996. 
111-119.p.

Az országos bibliográfiai és dokumentum
szállítási szolgáltatások kialakulása Ausztrá
liában

Adatbázis; Dokumentumszolgáltatás; Gépi könyv
tári hálózat; Közös katalogizálás; Nemzeti könyvtár

Az elmúlt két évtizedben az Ausztrál Nem
zeti Könyvtár (National Library of Australia) veze
tő szerepet játszott a bibliográfiai és dokumen
tumszolgáltatások fejlesztésében. Ebben két 
hosszú távú cél vezette: 1. elősegíteni az auszt
ráliai információforrásokhoz való nemzetközi 
hozzáférést, és 2. fejleszteni az országos könyv
tári rendszert, különös tekintettel a dokumentu
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mokhoz való hozzáférésre. Az 1. célt információs 
rendszerek, pl. az ausztrál bibliográfiai hálózat 
(Australian Bibliographic Network, ABN) és az 
Ozline szolgáltatás fejlesztésével próbálta elérni, 
de ezek a rendszerek egyben az országon belüli 
információ- és dokumentumszolgáltatást is 
segítik.

Az ABN-t a nemzeti könyvtár 1981-ben hoz
ta létre, és számos előnnyel járt: az ausztrál 
könyvtárak számára online összeköttetést bizto
sított a nagy bibliográfiai adatbázisokhoz, bele
értve a katalógusrekordok letöltését, osztott ka
talógust lehetett építeni, online központi kataló
gusként megkönnyítve a könyvtárközi kölcsön
zést.

Az ABN-en belül kiépítettek egy országos 
bibliográfiai adatbázist, amely tartalmazza az 
ausztrál, kanadai, új-zélandi, szingapúri, brit és 
amerikai adatbázisok (pl. Kongresszusi Könyv
tár, US Government Printing Office, US National 
Library of Medicine) MARC-rekordjait, s ezen 
felül 1,7 millió olyan katalógusrekordot, amelye
ket az ABN-tagkönyvtárak vittek be online mó
don -  s megközelítőleg ugyanennyit a kötegelt 
feldolgozás révén. Ez az országos bibliográfiai 
adatbázis különösen a hetvenes évek óta megje
lent kiadványok tekintetében gazdag.

Az ABN-ben kétféleképpen lehet keresni: 
WLN és STAIRS szoftver használatával (utóbbit 
„Supersearch”-nek is nevezik).

A könyvtárközi kölcsönzés elősegítése az 
ABN egyik fő feladata. Évente mintegy 1 millió 
könyvtárközi tranzakciót bonyolítanak le Ausztrá
liában, ennek negyedét az ABN-en keresztül. 
(Egy másik ilyen könyvtárközi rendszer a New 
South Wales Állami Könyvtár által üzemeltetett 
ILANET.)

Az ABN egy sor egyéb katalogizálási termé
ket is ajánl a tagkönyvtáraknak: katalóguskár
tyát, mikrofilmlap-katalógust, mágnesszalagokat.

1996 júliusában az ABN-ben 1399 tagkönyv
tár vett részt, az adatbázisban 11,9 millió bibliog
ráfiai és 23,9 millió lelőhely-rekord volt. Havonta 
átlagosan 1,55 millió keresést végeznek, 20.100 
könyvtárközi kölcsönzést bonyolítanak le, s az 
adatbázis 450 ezer rekorddal gyarapszik. Az 5,6 
millió ausztrál dolláros működési költség mellett 
8 millió dolláros az éves bevételük.

Az Ozline 1987 óta működik, 35 ausztrál 
adatbázis anyagára épül. Célja az ausztrál folyó

iratcikkek és konferencia-anyagok tartalmának 
hozzáférhetővé tétele. A rendszerben a STAIRS 
szoftverrel lehet keresni. Az Ozline és az ABN 
közös használói felülettel rendelkezik. A két 
adatbázis kiegészíti egymást: míg az Ozline a 
cikkeket, addig az ABN a folyóiratokat és a köny
veket, illetve lelőhelyüket teszi hozzáférhetővé.

1991-ben a nemzeti könyvtár az ABN és az 
Ozline átszervezésére szánta el magát (mivel el
avult technikát használtak, sokba került a fenn
tartásuk, az IBM nagygép nem tudott jól kommu
nikálni az Internettel stb.). Változott az ABN fel
adatköre is, az eredetileg hangsúlyozott osztott 
katalogizálás mellett jobban előtérbe került a 
hozzáférés, s a könyvtárakon kívül egyre több 
egyéni használó keresi szolgáltatásaikat.

Az Új-Zélandi Nemzeti Könyvtárral közös 
vállalkozásként indult az NDIS (National Docu
ment and Information Service), a következő főbb 
feladatokkal: az ausztrál és új-zélandi könyvtá
rakban levő dokumentumokat leíró adatok táro
lása (beleértve a videót és az elektronikus publi
kációkat is); lelőhelyi adatok nyilvántartása (a 
hozzáférés módjának rögzítésével); eredeti 
ausztrál és új-zélandi dokumentumok tárolása; 
ezeknek a dokumentumoknak elektronikus úton 
való kereshetővé tétele; a dokumentumok meg- 
rendelhetőségének biztosítása (s ezzel együtt 
gondoskodás a szerzőknek járó kompenzáció
ról); könnyen használható átjárók nyújtása a kül
ső információforrásokhoz.

A rendszert használóbarátnak tervezték, 
kliens-szerver felépítéssel, részben osztottan, de 
teljesen integráltan, szabványos használói felüle
tekkel, nyitott rendszerként, Unix-platformon, az 
Internettel kompatibilisen. A két nemzeti könyvtár 
1993 végén közösen tendert hirdetett meg; a 
versenyből 1994-ben a CSA Australia került ki 
győztesen. A rendszer a tervek szerint 1997-ben 
lesz működőképes.

Ausztráliában az új szolgáltatást WORLD 1 
néven terjesztik. A WORLD 1 1997-ben induló 
első lépcsője a dokumentumok keresését és ké
rését biztosítja, az Ozline, az ABN, az UnCover 
és mások bekapcsolódásával. Mindezeket az 
adatbázisokat egységes használói felületen le
het elérni.

(Mándy Gábor)
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Dokumentációs eljárások és termékeik

97/429
DESRICHARD, Yves: Le dédoublonnage des 
banques de données bibliographiques: un état 
de l’art = Documentaliste. 34.vol. 1997. 2.no. 
82-89.p.

Duplumok a bibliográfiai adatbázisokban: 
helyzetkép

Adatbázis; Gépi dokumentumleírás; Többespéldány

Az olvasó és az információs szakember 
gyakran találkozik kettőzött bibliográfiai tételek
kel az adatbázisokban és könyvtári katalógusok
ban. Mostanában az a szokás, hogy külső forrá
sokból töltik le a bibliográfiai tételeket és illesztik 
a helyi katalógusba. A duplikáció azonban Így is 
elkerülhetetlen. A bibliográfiai és tájékoztatási 
rendszer minőségének megőrzése érdekében a 
kettős tételeket ki kell nyomozni és meg kell 
szüntetni. A szerző bemutatja azt az elvi folya
matot, amely biztosíthatja a duplikáció elkerülé
sét és a cluster technikát, mely a tételek össze
hasonlítását teszi lehetővé. A jelen cikk rövidített 
változata annak a hosszabb tanulmánynak, 
amelyet az érdeklődők az ADBS Web-helyén 
franciául olvashatnak.

(Autoref.)

Lásd még 418, 428

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

97/430
CAREY, Kevin: Comparative disadvantage and 
special opportunities and the information tech
nology revolution: general considerations and 
the examination of visual impairment as a case 
study = Aslib Proc. 49.vol. 1997. 4.no. 77-81 .p.

Viszonylagos hátrány, speciális lehetőségek 
és az információtechnológiai forradalom:

általános meggondolások és a látáskárosul
tak speciális helyzetének vizsgálata

Hátrányos helyzetű olvasó; Információtechnoló
gia; Kommunikáció; Vak könyvtárhasználó

A műszaki fejlődés mindig is ellentmondáso
san érintette a testi fogyatékosok sorsát, pl. a 
Morse-jeleket a vakok is jól tudták értelmezni, de 
a táviratot már csak feladni tudták, elolvasni 
nem; a rádió csökkentette, a televízió növelte re
latív hátrányos helyzetüket.

A számítástechnika újabb fejleményei a szö
veg helyett a látványra helyezik a hangsúlyt, 
uralkodóvá vált a grafikus használói felület 
(GUI), s az input/output-eszközök növekvő fel
bontóképessége már messze meghaladja a ta
pintás felbontóképességét; amellett egyre nő a 
felfogható információ mennyisége, s ezzel együtt 
az értelmezés nehézsége és ideje, egyre hosszab
bá válik a tanulási ciklus.

A következő évek szoftverfejlődése azt 
ígéri, hogy a csökkentlátók újra felzárkózhatnak: 
a bittérképes karakterek visszakonvertálhatók 
DOS-karakterekké, a program Braille-írást is ki 
tud nyomtatni, sőt, a szavakat is kimondja. A 
normális látásúakkal szembeni relatív hátrány 
azonban megmarad: lassabban választanak a 
menüből, ami nagy nehézséget okozhat a mun
kahelyen, a telefonhasználatban stb.

A szerző létrehozott egy szervezetet az in
formációtechnika előnyeinek és hátrányainak ta
nulmányozására. Az AEIOU (Access Enterprises 
for Information Opportunities Universal) megálla
pította, hogy az információtechnika egész orszá
gokat hozott aránylag hátrányos helyzetbe, s a 
gazdag országokban is növelte a szegények le
maradását, de ezek a hátrányok éppen a techni
ka helyes alkalmazása révén küzdhetők le -  pl. 
a gazdaságilag elmaradt térségek állástalan dip
lomásai az információtechnika segítségével akár 
amerikai biztosító társaságok számára is végez
hetnek munkát; a nagy sebességű adatfeldolgo
zás csökkenti a dyslexiások és csökkentlátók 
esélyeit, a hanggal vezérelhető programok vi
szont nagy segítséget nyújthatnak nekik; az új 
hardverek és szoftverek egyre költségesebbé 
válnak, ugyanakkor a használt termékekhez egy
re olcsóbban lehet hozzájutni.

Könyvtári Figyelő 7. (43.) 1997/4. 821



A speciális lehetőségek kihasználásának 
alapfeltételei: az információs forradalomból való 
kimaradás következményeinek, illetve a részvé
tel előnyeinek tudatosítása, továbbá helyes okta
tási stratégiák (pl. interaktív módszerek, távokta
tás, a közkönyvtárakban és más közintézmé
nyekben is elérhető oktatási formák) alkalmazása.

A következő lépés a használt hardver és 
szoftver eljuttatása a rászorulókhoz. Az AEIOU 
ugyanúgy szeretné szabályozni a használt szá
mítástechnikai termékek piacát, mint ahogy a 
használt autók adásvétele szabályozott. Az In
ternethez való telefonos hozzáférést megkönnyí- 
tenék az oktatási intézményeknek és hátrányos 
helyzetű személyeknek nyújtott előfizetési ked
vezmények. Ugyanilyen kedvezmények indokol
tak a hátrányos helyzetű országok és térségek 
számára. Hosszú távon az ilyen kedvezmények 
a használatot, s így a távközlési társaságok be
vételeit is növelnék.

Az előnyök kihasználhatósága nagymérték
ben függ a szerzői jogi követelmények és a tisz
tességes haszon elvének összeegyeztetésétől. 
Az AEIOU-elemzés általában is rámutat a szo
ciális érzékenység és az üzleti érdekek harmóni
ájának fontosságára.

Bár az AEIOU saját személyzete mindössze 
4 fő, a Web közvetítésével programokat és szak
értői segítséget kutatnak fel, s ezek alapján szer
vezési, koordinációs tevékenységet fejtenek ki.

(Mándy Gábor)

97/431
FEDOROWICZ, Matgorzata: Specjalne materialy 
czytelnicze -  próba zdefinowania oraz charak- 
terystyki = Bibliotekarz. 1997. 1.no. 16-18.p. 
Bibliogr. 5 tétel.

Sajátos olvasmányfajták -  kísérlet definiálá
sukra és jellemzésükre

Audiovizuális anyag; Braille írás; Hangos könyv; 
Hátrányos helyzetű olvasó

Aki valamilyen értelmi vagy testi fogyatékos
ság miatt nem képes az emberi lények által nor

málisnak mondható cselekmények elvégzésére, 
azt rokkantnak kell tekinteni -  mondja a WHO- 
meghatározás. Lengyelországban a lakosság 
10%-a minősül rokkantnak. Számukra -  eltekint
ve a mozgáskorlátozottaktól -  speciális olvasni
valót kell biztosítani.

E speciális műfajok aszerint különböznek 
egymástól, hogy csupán a megjelenési formájuk 
speciális-e vagy feldolgozási módjuk is az.

A speciális megjelenési formájú művek a 
vakokat és a gyengénlátókat szolgálják. Ide tar
toznak a Braille-írású művek (terjedelmesek és 
sok helyet foglalók), az öregbetűs könyvek, a ki
tapintható képeskönyvek (főként vak gyerekek 
számára), a twin-vision books (ezeket egyszerre 
olvassa a látó és a vak, mivel normál nyomtatott 
változatuk mellett Braille-írású illusztrációik is 
vannak), a hangos könyvek és lemezfelvételek.

A speciális feldolgozási módú könyvek közé 
tartoznak a könnyen olvasható művek (ezeket 
gyenge értelmi képességűek, süketek és nagyot
hallók, olvasási gyakorlattal nem rendelkezők, az 
adott nyelvet még nem jól tudó emigránsok és 
kisebbségiek használják), a normális szedést és 
a je'lbeszédet párhuzamosan használó doku
mentumok, képeskönyvek, megfilmesített művek 
(videofelvételek formájában), a Bliss-szimbólu- 
mok és piktogramok (értelmi fogyatékos gyere
kek használatára).

A felsorolt speciális műfajok egynémelyikét 
több rokkant kategória is használhatja, ezen be
lül is főként az időskorú nagyothallók és gyen
gén látók.

E speciális műfajokat végül aszerint is cso
portosíthatjuk, hogy hagyományos könyv-formá- 
tumúak-e vagy valamilyen lejátszókészülékre 
van-e szükség igénybevételükhöz. Sajnos, Len
gyelországban ma még korántsem minden rok
kant rendelkezik számára adekvát lejátszóké
szülékkel. Egyes speciális műfajok -  pl. a kita
pintható, sőt ezzel párhuzamosan szaglásél
ményt is adó képeskönyvek és a twin-vision mű
fajba tartozó kiadványok -  egyáltalán nem kap
hatók a lengyel könyvpiacon következésképpen 
a könyvtárakban is hiába keresik őket.

(Futala Tibor)
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97/432
BABKOVÁ, Anna: Psychologické úcinky 
nezamestnanosti = Kn.lnf. 29.roc. 1997. 6.no. 
265-267.p.

A munkanélküliség lélektani hatásai

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó

A munkanélküliséget lélektani hatások kísé
rik. Ezeknek négy fokozata van. Az első fokoza
tot a sokk uralja, a tény tévedésnek vagy hihetet
lennek minősítése. Rendszerint néhány napig 
tart.

A második fokozatot az optimizmus hatja át. 
Az a meggyőződés, hogy egy-két héten belül si
kerül új munkahelyet találni. Addig is örömtelinek 
tűnik a sok szabadidő, amely az otthoni tenniva
lókban való elmaradás behozására is alkalmas.

Fél évnyi munkanélküliség után következik 
a harmadik fokozat, amelyet a pesszimizmus jel
lemez. Csökken a munkanélkülinek és család
jának életszínvonala, hiányoznak a kollégák. 
Depresszió, kedvetlenség és önlebecsülés kíséri 
a (negfogyatkozott reményt és aktivitást. A csalá
don belül is növekednek a feszültségek.

A fatalizmus jegyében áll a negyedik foko
zat, amely háromnegyed évnyi, egy évnyi mun
kanélküliség következménye. Ekkor válik az em
ber „igazi munkanélkülivé”, annyira rezignálttá, 
hogy ismét dolgozóvá már alig tehető. Számára 
lassan megteszi az alacsony jövedelem is.

Kelet-Közép-Európában a munkanélküliség 
általános társadalmi jelenséggé vált. A könyvtá
rak funkcionális feladata, hogy segítsék az ek
ként nehéz helyzetbe kerülteket. A segítés egyik 
módja: szakmai továbbképzés a szakirodalom 
olvastatásával. A másik: átképzés ugyancsak a 
szakirodalom révén. A harmadik: az „öncélú” ol
vasásra bíztatás a pszichés bántalmak csökken
tése érdekében.

Sikert a könyvtárak e téren csak úgy érhet
nek el, ha együttműködnek a munkaügyi és civil 
szervezetekkel.

(Futala Tibor)
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Külföldi folyóirat-figyelő

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek
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TORRES VARGAS, Georgina Araceli: The vir
tual library in developing countries: a dream not 
too far away of becoming true = Res.Sharing 
Inf.Netw. 12.vol. 1997. 2.no. 67-78.p. Bibliogr.

Virtuális könyvtár a fejlődő országokban: olyan 
álom, amely talán már nincs túl messze a 
megvalósulástól

Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Számí
tógép-hálózat

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

Az információs és telekommunikációs tech
nológia széles körű terjedése -  a könyvtári szol
gáltatások új modelljeként -  a virtuális könyvtár 
kialakulásának lehetőségét hozta magával. A 
szerző bemutatja azt az óriási előnyt, melyet a 
virtuális könyvtár kínál a fejlődő országok szá
mára problémáik megoldásában azzal, hogy 
hozzáférést nyújt a szükséges információhoz és 
javítja az együttműködést. A gazdasági erőfor
rások hiánya, a fejlett országoktól való technoló
giai függőség és az információ elérésének korlá
tái jelentik a megvalósítás fő akadályait.

(Autoref. alapján)
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