
Milos Kovacka A Národny program retrokonverzie a konverzie ge
nerálnej Dázy slovadkálnych oibliografidcych údajov a 
klasickych slovadkálnych kniánifnych dokumentov C. 
tervezet (KniZnice a informáciie 1997/3. sz., mellék
let) a Matica slovenská keretében működd Szlovák 
Nemzeti Könyvtár elképzeléseit tartalmazza. Tömörí
tetté Futaia Tibor.

A fejlett európai országok (fó'ként nemzeti) könyvtárai már az elmúlt években megkezdték az illetékességükbe tartozó könyvtári állományok elektronikus formába történő' retrospektív konvertálását, miközben -  természetesen -  „a jour vannak" az új gyarapodások ilyen elvű feldolgozásával. Sőt: vannak helyek, ahol a nagyszabású és nagy hozzáértést kívánó „visszatekintő” akciót igen rövid idő leforgása alatt már be is fejezték. Ennek az volt az előfeltétele, hogy koncentráltan megfelelő mennyiségű pénz álljon rendelkezésre a több millió tételes adatbázisok -  katalógusok -  elektronikus újrafeldolgozásához. A Német Szövetségi Köztársaságban pl. 60 millió márkát biztosított e célra a bőkezű kormányzat.A retrospektív konvertálási vállalkozások célja a globális elektronikus könyvtár létrehozása. A globalitás mind nagyobb mértékű megközelítésében nyil-



vánvalóan a Német Szövetségi Köztársasághoz hasonlóan jelentős és gazdag országok játsszák a fő szerepet, ám maradéktalan megvalósítása, a szó szoros értelmében vett globalitás elérése csak akkor lehetséges, ha az olyan kis országok, mint amilyen Szlovákia is, ugyancsak beadják a maguk állományának bibliográfiai leírásait a nagy műbe. És persze: ez a részvétel jelenti egyszersmind annak zálogát, hogy az ország részesülhessen „áldomásaiból” is, azaz hogy benne lehessen Európa, illetve az egész világ információs vérkeringésében.A szlovákiai kurrens és retrospektív konvertálási folyamatban a következő nagyságrendekkel kell számolni:1. ) UNIMARC formátumban elektronikusan máris 970 ezer bibliográfiai tételről készítettek leírást. Közülük 130 ezer könyvekről, 120 ezer speciális dokumentumokról és 720 ezer folyóiratcikkekről nyújt tájékoztatást. Ez a tételszám 26 olyan kisebb- nagyobb nemzeti bibliográfiai program realizálása révén „jött össze” , amelynek a túrócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtár, a pozsonyi Egyetemi Könyvtár, a Szlovák Tudományos Akadémia Központi Könyvtára és a kassai Állami Tudományos Könyvtár volt a kezdeményezője és „kihordója- megszülője” . Ezen kívül a Szlovák Nemzeti Könyvtárban és az ország tudományos és járási könyvtáraiban több, összesen hét, részben hagyományos feltárással operáló, részben a konvertálást is elvégző kurrens program fut. Jelenleg főleg belőlük gyarapodik az elektronikusan konvertált tételek állománya. (Az eredeti programtervezetben megtalálhatók e konvertálási programok címei és legfontosabb jellemzői.)2. ) A szlovák könyvtárak hagyományos formában 4 millió 500 ezer bibliográfiai felvételt tárolnak. E felvételeket viszonylag könnyen lehet majd konvertálni, minthogy elkészültükben, túlnyomórészt szabványos gyakorlat érvényesült. 200 ezer leíráson monográfia, ugyancsak 200 ezren egyéb dokumentum, 4 millió 100 ezren folyóirat és újságcikk szere

pel. Ez a kvantum egyfelől a korábban emh'tett hét kurrens program révén gyarapszik, másfelől bővülése a már név szerint is említett nagykönyvtárak előkészített retrospektív konvertálási programjainak elindítására vár. E programok száma tizenhat.3.) Végül még további 2 millió 500 ezer olyan bibliográfiai tétellel lehet számolni, amely eleddig hagyományos formában sem készült el. E feldolgozatlan állományban kb. 100 ezer könyv, szintén 100 ezer egyéb dokumentum és 2 millió 300 ezer folyóirat -  és újságcikk megléte valószínűsíthető. E feladat elvégzésére is készült nyolc program, amely megvalósításának elindításához ugyancsak a zöld jelzést várja.A konverzió nem olcsó dolog. A külföldi vállalkozók, mint pl. a SAZTEC cég egy-egy ilyen felvétel elkészítéséért 150 szlovák koronányi összeget is elkér. A „házilagos kivitelezés” -  bizonyos beruházások szükségessége ellenére is -  jóval olcsóbb. Szlovákiai ár-bér körülmények között nem egészen éri el a prágai Nemzeti Könyvtár által számított 60 szlovák koronát.A Szlovák Nemzeti Könyvtár jelenleg évente 7 millió koronát tud konverzióra fordítani, ami kb. 75 ezer felvétel elkészítését teszi lehetővé. Mivel a kurrens konverzióra ebből a költségvetési összegből kb. 6 millió korona „megy el” , retrospektív változatára legfeljebb évi 1 millió korona jut. Ha továbbra is a mostani dotálási tempó érvényesülne, a retrospektív konverzió 100 évig is eltartana, ami -  enyhén szólva -  abszurd dolog.Ezt elkerülendő, javasolni kell a szlovák Kulturális Minisztériumnak, hogy a feladatot sürgősen emeltesse kormányprogramnak kijáró fontossági szintre, és biztosítasson végrehajtására -  10 évre elosztva -  100 millió koronát. Ez esetben kb. 2005-re fejezhetők be a konvertálási munkálatok, amelyekben mindvégig a kurrens termés élvezi majd a feldolgozáson belüli elsődlegességet. Ezt követően a 20. századi termés elektronikus feldolgozása kerül sorra, majd a korábbi századok produkciója. Az
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egyes kategóriákon belüli feldolgozási sorrend: könyvek és egyéb dokumentumok bibliográfiai leírásai.Az imént említett dotációkból a Szlovák Nemzeti Könyvtárban mindenekelőtt egy konvertáló központot kell kiépíteni, amelynek 15 technikai egysége és 30 munkatársa volna. Ezután kellene megkezdeni e nemzeti programban körvonalazott volumenű és ütemezésű munkát vállvetve más könyvtárak szervezetében található alközpontokkal.Milos Kovacka tervdokumentuma egy mintán -  ún. „pilot projekten” -  mutatja be a retrospektív konverzió megvalósításának gyakorlati menetét és várható hasznát. (Ehhez például Pavol Országh Hvizdoslav Véres szonettek c. verseskötetét veszi igénybe.) E projektről szólván került bemutatásra annak eszmei, dramaturgiai, pénzügyi és piaci terve, ületve művelődéspolitikai hozadéka.Egyébként a szlovák konverziós törekvések máris „hírt adtak magukról” a SANET/INTERNET hálózaton, ahol 1996 folyamán a Szlovák Nemzeti Bibli

ográfia 770 ezer tételét állították ki. 1997 végéig el akarják érni, hogy ilyetén hozzáféréssel legalább 1 millió szlovák bibliográfiai tétel álljon az érdeklődők rendelkezésére. Tervezik a nemzeti bibliográfia CD-ROM formában való megjelentetését is. A szlovákiai könyvtári unikumok retrospektív konverziója iránt különösen az UNESCO Vüágemlékezet projektje fog intenzíven érdeklődni. Ez esetben a bibliográfiai leírás az unikumnak nem csak korrekt elektronikus másolatával egészül ki, hanem különféle -  pl. zenei és képzőművészeti -  dimenziókkal is. Nem egy esetben az adott dokumentum „új elektronikus” kiadásáról beszélhetünk.A szlovák és a szlovák vonatkozású dokumentumok konverziója más nemzetek és országok dokumentumainak konvertálásával együtt mind reálisabbá teszi a globális (világméretű) elektronikus könyvtárral kapcsolatos elgondolást, amelynek végterméke a „határok nélküli könyvtár” fokozatos megvalósulása lesz.

KÉT ÉV HELYETT NÉHÁNY HÉT ALATT KÉSZÍT EL ÚJABBAN EGY 500 oldalas 
Braille írású könyvet a National Library fór the Blind (Nagy-Britannia) az új. nagy sebesegű 
szkenner segítségével, amely percenként 80 oldalt visz be a számítógépes rendszerbe. Onnan 
OCR (alakfclismcrési) program segítségével “fordítják le“ a Braille betűkészlet nyelvére.

A Braille könyvkiadás digitalizálása új lehetőségeket nyit meg a könyvtár számára; 2000-ig 300 
ilyen könyvet akarnak kiadni a serdülők és fiatalok számára (ehhez azonban még 340 000 angol

fontnyi támogatásra is szükségük lesz).
(Inform . W orld Review, 1998. márc.)
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