
Állomány,
állományalakitás

98/140
ZBYTNIEWSKA, Anna: Bibliotéka publiczna -  jaka? 
Funkcje i ksi§gozbiory bibliotek publicznyh =  Bi
bliotékára. 1997 .12.no. 16-20.p.

Milyen a nyilvános könyvtár? A nyilvános könyvtá
rak funkciói és állománya

Feladatkör; Közművelődési könyvtár

A szerző a krasniki városi könyvtár igazgatója. Ebből a pozícióból mindenekelőtt kritizálja az 1989 előtti központosított irányítási szokásokat, köztük az állománygyarapítási instrukciókat, amelyek nem voltak tekintettel sem a helyi, sem az egyéni olvasói igényekre és szükségletekre. Emiatt az első feladat a társadalmi fordulatot követően az állomány megtisztítása lett. Itt a következő selejtezési sorrendet követték: társadalmi-politikai művek, más tárgyú ismeretterjesztő munkák, szépirodalom. Ezekben az állományrészekben főként a 60-as és a 70-es években kiadott művek avultak el.A szerző az állomány korszerűsítésére az önkormányzattól és alapítványoktól megfelelő összegű pénzt tudott szerezni. (Ebből könnyelműen azt a következtetést vonja le: az önkormányzatok mindenütt meggyőzhetők, csak akarni k e ll...)  Az állománykiegészítés az „aktív gyűjtemény, rugalmas

könyvtár” jegyében folyt, és tüzetes lakossági igényvizsgálat előzte meg.A beszerzett állományegységek között egyaránt voltak olyan művek, amelyek tájékoztató, nevelő, intellektuális, esztétikai, gyakorlati, szórakozási és kompenzációs igények kielégítésére voltak alkalmasak, minthogy az olvasót nem szabad kényszeríteni arra, hogy -  mint a szocializmust hirdető rendszerben tették -  kizárólag közművelődési és kulturális célból használja a könyvtárat.Az állományon belül a szerző „időtlen értékű” művek meglétének fontosságát is hangsúlyozza, továbbá azt, hogy a kézikönyvtárban nem lehetnek dezin- formáló lexikális és bibliográfiai munkák.
(Futala Tibor)

98/141
VOORBIJ, H enk- DOUMA, Pieter: The coverage by 
national libraries of national imprints: a study in the 
Netherlands =  Alexandria. 9.vol. 1997. 2.no. 155-
166.p.

Milyen teljességgel tudja megszerezni a nemzeti 
könyvtár a hazai nyomtatványokat: holland fel
mérés

Adatbázis; Hatékonyság; Könyvkiadás és könyvke
reskedelem; Kötelespéldány; Nemzeti könyvtár

Sok országban létezik kötelespéldány-rendszer, amelynek célja a nemzeti dokumentumtermés átfo
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gó gyűjteményének létrehozása. Érdemes megvizsgálni, mennyire sikerül elérni ezt a célt. A holland Királyi Könyvtár kötelespéldány-gyűjteményének nincs jogi alapja; a kiadók önkéntesen küldenek be egy-egy példányt minden kiadványból. 1995/96-ban vizsgálatot végeztek a gyűjtemény teljességének felmérésére, a következő dokumentumtípusok szerint: ISBN-nem rendelkező könyvek, disszertációk, szürke irodalom és időszaki kiadványok. Mindegyik kategória tekintetében mintákat vettek olyan forrásokból, amelyek a holland dokumentumtermés legteljesebb, legátfogóbb jegyzékeinek ígérkeztek. A mintákból eltávolították azokat a címeket, amelyek nem feleltek meg a könyvtár válogatási feltételeinek, továbbá azokat, amelyek sohasem jelentek meg, s a maradékot behasonlították a katalógusba. Az eredmények azt mutatják, hogy a teljesség szempontjából az állomány nemcsak jó, de javult is az előző, 1983-as felmérés óta. Az is tanulságos, hogy a jogszabály nem elengedhetetlen feltétele a magas lefedettségnek, jóllehet jelenleg törekszenek a jogi szabályozásra is. A jövőben érdemes lenne a tanulmány által alkalmazott forrásokat a mindennapi munka során is felhasználni.
(Autoref. alapján)

Lásd még 198-199

98/142
MATTHEWS, Graham: Preservation management 
=  libr.Inf.Briefings. 73.no. 1997.1-19.p.

Az állományvédelmi munka szervezése Nagy-Bri- 
tanniában

Állományvédelem; Koordináció -belföldi

A Ratcliffe-jelentés 1984-es megjelenése óta a könyvtárosok nagyobb fontosságot tulajdonítanak az állományvédelmi-konzerválási kérdéseknek. Már eddig is komoly eredményeket sikerült elérni a katasztrófa-menedzsment, a mikrofilmes állományvédelem és a biztonság területén, jelenleg pedig az irányelvek kifejlesztésére és a konzerválási szükségletek felmérésére fordítják a figyelmet. A jövő feladataiban meghatározó szerepet fog játszani a digitális technológia. A helyi, regionális és országos szintű együttműködés segítheti a ritka és értékes erőforrások optimális kihasználását. A megfelelő pénzügyi támogatás fontos feltétele annak, hogy a könyvtárak, hatékony állományvédelmi irányítás mellett, kielégíthessék használóik aktuális és hosszútávú információs igényeit.
(Autoref.)

98/143
POPRÁDY Géza -  KASTALY Beatrix: Preservation 
of Hungary’s documentary heritage =  Libri. 47.vol. 
1997. 3.no. 153-157.p.

Magyarország dokumentumörökségének védelme

Konzerválás; Könyvkötés; Levéltár; Mikrofilmezés; 
Nemzeti könyvtár; Régi és ritka könyvek

A cikk felméri a magyarországi könyvtári állományok jellemzőit, fizikai állapotát és állományvédelmi szükségleteit. Hazánkban sok olyan értékes gyűjtemény található, amelyek védelme elengedhetetlen. E gyűjtemények élettartamának megnövelésére a múltban is történtek, és jelenleg is történnek kezdeményezések. A szerzők a jövő feladataival is foglalkoznak, pl. felhívják a figyelmet a savmentes papír használatát szabályozó jogi előírások életbeléptetésének szükségességére.
(Autoref. alapján)
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98/144
KALTWASSER, Franz Georg: Verbesserung dér Zu- 
gánglichkeit und des Schutzes von Druckwerken 
im Schnittfeld polnischer und deutscher Kultúr in 
polnischen Bibliotheken. Ein deutsch-polnisches 
Gemeinschaftsprojekt =  Z.Bibiiothekswes.Bibliogr. 
44.Jg. 1997. 5.no. 479-493.p.

A lengyel könyvtárakban található lengyel és német 
nyomtatott művek hozzáférhetőségének és védel
mének javítása. Német-lengyel közös projekt

Együttműködés -nemzetközi; Gépi dokumentum- 
leírás; Hírlap; Mikrofilmezés; Régi és ritka könyvek

A Róbert Bosch Alapítvány kezdeményezésére létrejött program -  főként a német-lengyel együttműködés alapítványának anyagi támogatásával -  most a megvalósítás stádiumába lépett. Célja a lengyel könyvtárakban található, Németország és Lengyel- ország kulturális cserekapcsolatát dokumentáló könyvállomány jobb feltárása és a könnyebb hozzáférés lehetővé tétele. Ennek érdekében mikrofilmre veszik azokat a 16-18. századi nyomtatványokat, melyek sziléziai, pomerániai, kelet- és nyugat-poroszországi nyomdahelyeken jelentek meg. Ezen kívül a 19. és a korai 20. századi, hasonló témájú folyóiratokat is mikrofilmezik, valamint a zsidó és jiddis periodikumokat. A támogatásban részesült könyvtárakban mikrofilm-laboratóriumot szerelnek fel, és személyi számítógépeket kapnak a filmek katalogizálásához. A filmek az előállító könyvtár tulajdonában maradnak, egy példányt ezek közül a Bajor Állami Könyvtár kap. A projekt a varsói Nemzeti Könyvtárban és az Egyetemi Könyvtárban, a stettini Pomerániai Könyvtárban és a Breslau-i Egyetemi Könyvtárban indult be, de további könyvtárak is csatlakoznak hozzá.
(Autoref.)

98/145
WOtOSZ, Jan: Informacja o stratach powodzio- 
wych w bibliotekach polskich =  Bibliotekarz.
1997.10.no. 3-5.p.

A lengyel könyvtárak árvízi veszteségei

Elemi károk

Az 1997. évi árvíz Lengyelországban 26 vajdaságot és többszáz települést sújtott. Nem kímélte a könyvtárakat sem. A városokban található nagykönyvtárak közül a nysai hittudományi főiskola könyvtárában víz alá került a legértékesebb történeti gyűjtemény (3-4 ezer egység). Modern könyvekből az opelei vajdasági könyvtár 43 ezer, a wrodawi egyetemi könyvtár 20 ezer és az ugyancsak wrodawi orvosegyetemi könyvtár 120 ezer egységet vesztett. Kisebb-nagyobb árvízi károk más könyvtárakban (pl. Ossolineum) is előfordultak.A vidéki településekről még csak becsült nagyságrendek vannak forgalomban. Ezek szerint legalább 100 könyvtárat öntött el az árvíz.A kárrendezés részint szárítás, részint pótlás révén kezdődött el. A szárítás főleg az értékes történelmi dokumentumokra terjed ki. Ebben lengyel és német restauráló intézmények vesznek részt. A modern állományegységeket -  úgy tűnik -  a lengyel könyvtárak duplumaiból és könyvkereskedelmi ajándékokból pótolni lehet.Sokkal nehezebb lesz -  különösen az önkormányzati könyvtárakban -  az épületkárokat, illetve a berendezésekben és bútorokban esett károsodásokat helyrehozni. Itt a költségvetésből juttatott összegeket minden bizonnyal társadalmi adakozásból kell majd kiegészíteni.Az árvíz felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvtárügyben is ki kell dolgozni a katasztrófa-megelőzési, illetve -elhárítási programokat, valamint az ország
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bán legalább 4-5 jól felszerelt restauráló műhelyt kell berendezni.
(Futala Tibor)

Lásd még 135
Különgyüjteményelc

Lásd 197
Feldolgozó munka

98/146
PANCHYSHYN, ROMÁN S. -  BOUTHILLIER, Fran
cé: Cataloguer le cyberspace: le défi des ressour- 
ces électroniques =  Doc.Bibl. 43.vol. 1997. 3.no. 
137-147.p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Az Internet elektronikus forrásainak katalogizálása

Elektronikus publikáció; Formátum -gépi; Gépi do
kumentumleírás; Számítógép-hálózat

Az Interneten elérhető dokumentumok katalogizálása valódi kihívást jelent a könyvtárosok számára. Az Egyesült Államok számos projektje (pl. az OCLC Internet Resurces és Intercat programja, a Text Encoding Initiative, az OCLC Dublin Core projektje) sokat segített a fő problémák felismerésében. Az Internet-lelőhelyek terén uralkodó zűrzavar megszüntetésére és a katalogizáló könyvtárosok segítésére olyan eszközöket fejlesztettek ki, mint pl. az URC, az URN és a PURL. A cikk a célból ismerteti ezeket a projekteket és eszközöket, hogy rávilágít

son, milyen problémákkal találkoznak a katalogizálók a munkájuk során. Végül azt tárgyalja, milyen szakismeretekre lesz szükségük a katalogizálóknak a jövőben, és milyen szerepet fognak játszani az Interneten történő információcsere szabványainak kialakításában.
(Autoref.)

98/147
JOHNS, Cecily: Cataloging Internet resources: an 
administrative view =  J.lnternet Cat. I.vol. 1997. 
1.no. 17-23-p.

Internet-források katalogizálása: vezetői szempon
tok

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Gépi 
dokumentumleírás; Számítógép-hálózat; Vezetés

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

Az OCLC InterCat programjának az volt a célja, hogy bibliográfiai rekordokat készítsen az Interneten publikált dokumentumokhoz. 18 hónap alatt több mint 230 könyvtár jelentkezett a programban való részvételre. A cikk kérdések formájában mutatja be a projekt adminisztratív szempontjait, olyan kérdések segítségével, amelyeket az anyagi erőforrások elosztásáért felelős vezetők is valószínűleg feltennének. A kétségeket eloszlatni kívánó pozitív, gyakorlati válaszok az UCSB (University of Califor- nia, Santa Barbara) tapasztalataira épülnek. A cikk második része az InterCat döntéshozatali, tervezési és alkalmazási folyamatait tárgyalja, egy könyvtár- vezető szemszögéből.
(Autoref. alapján)
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98/148
CLEMSON, Patrice A.: An inside approach to net- 
worked document cataloging =  J.lntemet Cat. 
1.vol. 1997. 2.no. 57-64.p. Bibliogr.

A hálózati dokumentumok katalogizálása -  belülről

Elektronikus publikáció; Gépi dokumentumleírás; 
Számítógép-hálózat

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

A World Wide Web megjelenése után az információs szakemberek azonnal szorgalmazni kezdték a szabványos metaadatok (másodlagos adatok elsődleges adatokról) kifejlesztését. Több kezdeményezés irányult azoknak a bibliográfiai információknak a meghatározására, amelyek az elektronikus publikációk leírásához és megtalálásához szükségesek. A cikk az OCLC/NCSA Dublin Core programja és a CNI/IETF (Coalition of Networked Information/In- ternet Engineering Task Force) által meghatározott adatelemek kombinálásával jegyzékbe foglalja az elektronikus dokumentumokra vonatkozó hivatkozási adatelemeket, s azt javasolja, hogy ezeket 06 jelzetű HTML-azonosítók és egyéb jelölő technikák segítségével kellene közreadni az elektronikus dokumentumokban. A szerző sürgeti a katalogizáló könyvtárosokat, hogy hálózati tapasztalataik alapján „belülről” , azaz a saját elektronikus dokumentumaikba beágyazott információk alapján igyekezzenek emelni az elektronikus publikációk minőségét.
(Autoref. alapján)

98/149
HEERY, Rachel -  POWELL, Andy -  DAY, Michael: 
Metadata =  Libr.Inf.Briefing. 75.no. 1997.1-19.p.

Metaadatok -  a hálózatokon hozzáférhető digitális 
információk feldolgozása

Dokumentum -gépi információhordozón; Gépi do
kumentumleírás; Számítógép-hálózat

Jóllehet a „metaadat” az utóbbi időben divatos és túlságosan elkoptatott kifejezéssé vált, mégis hasznos címkét jelent a könyvtári világban a digitális erőforrások leírásának fogalmi azonosítására. Fontos részét jelenti annak a tevékenységnek, amely rendet akar teremteni az egyre szaporodó hálózati források zűrzavarában. A jelen tematikus szám a hálózati információszervezéssel összefüggésben vizsgálja a metaadatok jelentőségét, és bemutat néhányat az olyan, egyre szaporodó programok és szolgáltatások közül, amelyek metaadatokat használnak a hálózati információk keresésére és azonosítására.
(Autoref.)

98/150
STRUTT, Sally E.: Cataloguing and the Internet: 
considerations at the British Library =  Libr.Rev. 
46.vol. 1997. 7.no. 490-499.p. Bibliogr.

Rés. francia és német nyelven

A katalogizálás és az Internet: a British Library el
képzelései

Dokumentum -gépi információhardozón; Doku
mentumleírás; Nemzeti könyvtár; Számítógép-há
lózat; Szelekció -tájékoztatásban
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Az Interneten 1996 júliusi becslések szerint harminc millió oldalnyi információ áll a WWW használóinak rendelkezésére több mint kétszázezer szervergépen. Az Interneten elérhető elektronikus források között azok mennyisége is nő, amelyek értéket képviselnek, amelyekhez a hozzáférést a könyvtáraktól elvárják. A British Library katalogizálási részlegében elektronikusmédia-csoport foglalkozik az elektronikus dokumentumok feldolgozásának problémáival.A hálózati elektronikus dokumentumok tartalma és lelőhelye gyakran változik. Ezért nehéz a nemzeti könyvtárnak archiválnia őket vagy akár különböző intellektuális verziók példányait megőriznie. Az URL-ek előzetes bejelentés nélkül változnak, ezért a USMARC formátum megfelelő mezőjében célszerűbb a hivatkozáshoz a PURL (Persistent URL) feltüntetése. Más megoldások: URN (Uniform Resour- ce Name, az ISBN-hez hasonló elven) és URC (Uniform Resource Characteristics, olyan elemekből, mint a szerző és a cím). Az URL-ekből az egyes web-helyek gazdái telefonkönyv-szerű összeállításokat készíthetnek és tarthatnak naprakészen.Az Interneten megjelent újfajta publikációk új megközelítést követelnek meg a katalogizálásban. Az Internet-katalogizálási projektek egyik példája a Na- pier Egyetemen valósult meg: 300 web-helyet írtak le az AACR2-vel. Költségvetési megszorítások miatt igyekeztek felderíteni olyan Internet-forrásokat, amelyek felhasználásával el tudtak tekinteni pl. CD- ROM-adatbázisok költséges előfizetésétől. A megfelelőnek ítélt web-helyekről szabványos katalógusrekordokat készítettek.A „saját állomány helyett hozzáférés biztosítása” koncepció jegyében az elektronikus források változó természetük miatt nem szerepelnek a könyvtár állományában, de az állomány részének kell tekinteni őket. A British Library például kézirat- és könyv- gyűjteménye egy részének tartalmát hozzáférhetővé tette az Interneten, elősegítve ezzel az állományvédelmet is. További kísérleteket terveznek, amelyek

során a hálózati dokumentumok katalógusrekordjait a hálózaton teszik elérhetővé és a dokumentumokhoz „hot linkeket” építenek ki. Mindez hasonlít arra, amikor a könyvtárak egyeztetve szereznek be műveket és könyvtárközi kölcsönzéssel bocsátják egymás rendelkezésére, illetve arra, amikor olyan folyóiratcikk-indexeket adnak használatba, amelyek folyóirat-anyaga saját állományukban nem található meg. Az Internet-források bibliográfiai feltárására egy országos együttműködés keretében az OCLC másfél éves projektet indított. Közös adatbázisban tárták fel az általánosan hozzáférhető forrásokat. A résztvevők gyűjtőkörüknek és a használói igényeknek megfelelő forrásokat dolgozták fel.Az Interneten különböző keresőautomatákat fejlesztettek ki arra, hogy az időrabló böngészést elkerüljék. Egyes tapasztalatok szerint a kutatók inkább a hagyományos módszereket és forrásokat, valamint a könyvtárosok segítségét veszik igénybe.Az elektronikus forrásokhoz való hozzáférést segíthetik a metaadatok. Kutatók kísérleti jelleggel meta- adatokat szolgáltatnak (azaz „adatokat az adatokról” ), akár az elektronikus forrásokhoz csatolva, akár azokba beágyazva. Ügy is tekinthetjük ezt, hogy a számítástechnikusok felismerték a hagyományos könyvtártudomány értékeit! 1995-ben Dub- linban (Ohio) meg is határozták a metaadatok ajánlott körét (Dublin Core Metadata), amelyet maguk a szerzők adnak meg kódolt formában. Ezeket aztán az automatikus eszközök felismerik és begyűjtik. A feldolgozók így készen kapnák a rekordok nyersanyagát, idejük felszabadulna a tárgyi feltárásra és más munkákra.A metaadatokat hasznosítja az Uppsalai Egyetemi Könyvtár, amely a kutatási jelentések és preprintek szerzőitől elvárja, hogy a metaadatokat maguk szállítsák az SGML-formátumú dokumentumokkal együtt, amelyek egyébként elektronikusan is megjelenő (párhuzamos) kiadványok.A BIBLINK projekt egy másik példa arra, hogy a metaadatok létrehozása és kódolása hogyan segíti a
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feldolgozók munkáját. A kiadványok előzetes katalogizálását (CIP) kiterjesztették az elektronikus dokumentumokra is. Az SGML formátumú ClP-ada- tok aztán szükség szerint konvertálhatók más (például MARC) formátumba.A University of Michigan a Dublin Core elveiből kiindulva HTML-alapú katalogizálási űrlapot hozott létre, amelynek kitöltésekor a szakemberek felhasználják a Kongresszusi Könyvtár tárgyszórendszerét és az egységes besorolási adatok országos jegyzékét. -  Egy másik projekt, a CATRIONA (CATaloguing and Retrieval of Information Over Networks Applications) is azt feltételezi, hogy a metaadatok kódolása soha nem lesz olyan nagyságrendű, hogy mentesítené a könyvtárosokat a formai és tárgyi feltárástól.A British Library elektronikusmédia-csoportja figyelemmel kíséri e projekteket és felhasználja tapasztalataikat. A British Library mint nemzeti könyvtár nem kívánja „katalogizálni” az Internetet. Jelenleg még nem feladata az Internet-források „beszerzése” és hozzáférésük biztosítása, de hamarosan szembesülnie kell a fenti problémákkal, például ha a kötelespéldány-szolgáltatást kiterjesztik a fizikai formátumban meg sem jelenő elektronikus publikációkra. Különböző munkacsoportok alakultak a BL-ben, egyikük például az e-folyóiratok beszerzésének és tárolásának kérdéseivel foglalkozik. Jelenleg még a felmerülő kérdések többsége megválaszolatlan: hogyan fogja majd a BL hitelesíteni az általa tárolt és hozzáférhetővé tett információt; feltünteti-e azokat az elektronikus dokumentumokat a katalógusában, amelyek nincsenek az állományában; milyenek lesznek a technikai lehetőségei stb.
(Hegyközi Ilona)

98/151
ANDERSON, Bili: CONSER on the Internet: facilita- 
ting access to serials information =  Ser.Libr. 
32.vol. 1997 .1/2.no. 77-94.p. Bibliogr.

A CONSER (folyóirat-konverziós program) az Inter
neten: könnyebb hozzáférés az időszaki kiadvá
nyokra vonatkozó információkhoz

Elektronikus folyóirat; Gépi dokumentumleírás; 
Időszaki kiadvány; Központi katalógus -online; Szá
mítógép-hálózat

A CONSER program aktívan munkálkodik az időszaki kiadványokra és ezek katalogizására vonatkozó információk Internetes elérhetőségének megkönnyítésében. A CONSER egyrészt katalógusrekordokat készít az online időszaki kiadványokhoz, másrészt azzal is kísérletezik, hogy a nyomtatott folyóiratok rekordjait kiegészítse az elektronikus hozzáférés és a lelőhely adataival. Számos tagintézmény további online hozzáférést biztosít a saját web-helye útján. A CONSER széles körű programválasztékot is kínál az Interneten. Elektronikus kommunikációs hálózata két honlapból és számos kapcsolódó HTML dokumentumból áll. A CONSER-honlap úgy is segíti a folyóiratokra vonatkozó információk elérését, hogy online katalógusokhoz vezeti a használókat.
(Autoref. alapján)

98/152
HIRONS, Jean L.: One record or two? The online 
discussion and the CONSER interim approach =  
J.lntemet Cat. I.vol. 1997. 2.no. 3-14.p.

Egy rekord vagy keltő? Az online levelező csopor
tok és a CONSER programban részt vevő katalogi
zálók véleménye

Elektronikus folyóirat; Időszaki kiadvány; Közös ka
talogizálás; Többespéldány

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

A nyomtatott publikációk online változatainak bibliográfiai számbavételével kapcsolatban számos katalogizáló kétségbe vonja, hogy ezekről külön katalógustételeket kellene készíteni. Egyéb szabályozás hiányában sokan azt a megoldást választják, hogy a nyomtatott dokumentumra vonatkozó rekordon tüntetik fel az online változatokat. A CON- SER (Cooperative Online Serials) program katalogizálói különösen érdekeltek voltak egy általános megoldás kifejlesztésében, ezért a szerző különféle online levelező fórumokon próbálta meg kideríteni az érdekeltek véleményét. Tanulságos és élénk vita alakult ki a kérdésről; e vitának az eredményét foglalja össze a cikk, különös tekintettel a CONSER számára fontos tényezőkre. Ideiglenes irányelveket is közread, s számba veszi a következő lehetséges lépéseket.
(Autoref. alapján)

98/153
STOKER, Dávid: Computer cataloging in retrospect 
=  J.Librariansh.Inf.Sci. 29.vol. 1997. 4.no. 175- 
177.p.

A retrospektív számítógépes katalogizálás meg
szervezése

Együttműködés -belföldi; Kompatibilitás; Konver
zió; Online katalógus

A szerző üdvözli a számítógépes katalógusok internetes elérhetőségének lehetőségét, de hangsúlyozza, hogy a brit könyvtári állományok teljes körű hozzáférhetősége érdekében még sok problémát meg kell oldani. Az elmúlt negyven év során különféle számítógépes katalogizálási megoldások születtek, ami

akadályozza az egységes, szabványos retrospektív konverziót. Sok, ma már modern módszerekkel katalogizáló könyvtárnak vannak még mikrofilmes rekordjai vagy nyomtatott kötetkatalógusai. Olyan gyűjtemények is léteznek, amelyeket sohasem katalogizáltak szabványosan vagy könnyen kezelhető formában. Mondanivalójának alátámasztására a szerző saját egyeteme, a University of Wales, Abe- rystwyth kutatási tapasztalataira, illetve két retrospektív katalogizálási program eredményeire hivatkozik. Foglalkozik a tervezett brit koordinációs programmal is, amelynek a következő kérdésekben kell döntenie: a konvertálandó katalógusok kiválasztása, a prioritások meghatározása, a szükséges szabványok karbantartása, a rokon területű intézmények együttműködésének megszervezése.
(Autoref. alapján)

98/154
CAWKELL, E.A. [ed.]: Electronic access to fiction =  
Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997.3.no. 79-214,p. Bibliogr.

A szépirodalom elektronikus feltárása. Az 1996- 
ban Koppenhágában rendezett szeminárium anya
ga, 15 közlemény

Gépi dokumentumleírás; Használói szokások; Ifjú
sági és gyermekkönyvek; Konferenciai anyag [for
ma]; Számítógép-hálózat; Szépirodalom; Tárgyi 
feltárás

A közlemények címe: EDVIN -  a használók igényeinek elemzésére épülő szépirodalom-kereső rendszer; A relacionális struktúrák szerepe a humán irodalom indexelésében; „Demokratikus indexelés” -  a szépirodalom keresésének egyik útja (ld. a 156. tételt); Többnyelvű tézaurusz szerkesztése: különböző kultúrák felfogásának integrálása az ismeretekhez és fogalmakhoz vezető közös útra; „A kincses sziget” a WWW-n; A szépirodalmi mű megköveteli
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a hagyományos osztályozási rendszerek határainak átlépését; A szépirodalom kereshetővé tétele gyermekek számára: a célok és lehetőségek tisztázása a használók megfigyelése alapján; Az északi országok költőinek alkotásai a WWW-n; A Dán Zenei Tájékoztatási Rendszer: Web kapu a dán zenei anyag megközelítésére; A gyermekkultúra párbeszédes szellemű adatbázisa, a hozzá tartozó dokumentációval, intézetek és egyéni kutatók nyilvántartásával, híradóval; A tematikusán tagolt szépirodalmi szabadpolc hatása a kölcsönzésre (ld. a 164. tételt); A szépirodalom jellege és ennek jelentősége az osztályozás és indexelés szempontjából; (ld. a 155. tételt); Hálózati könyvklub; Utalások szerkesztése a könyvből az olvasó irodalomkeresésének megkönnyítésére (kísérlet az olvasmánykontextusból származó információs kulcsok szerkesztésére); „Könyvek kincsestára” -  a gyermekeknek szóló online katalógus prototípusa.
(Autoref.)

98/155
NIELSEN, Hans Jorn: The natúré of fiction and its 
significance fór classification and indexing = 
Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997. 3.no. 171 -181 .p.

A szépirodalom jellege és ennek jelentősége az 
osztályozás és indexelés szempontjából

Szépirodalom; Tárgyi feltárás; Vetületes osztá
lyozás

A cikkíró, mint irodalmárból lett könyvtáros, nem fogadja el azt a vélekedést, hogy a szépirodalmi művek indexelésénél az áüag használó érdekeit szem előtt tartva tartózkodni kell a részletes, kritikai elemzéstől. A szépirodalmi szövegből szerinte nem lehet elsődleges adatelemeket kiválasztani oly módon, ahogy a tudományos szövegekből. Irodalmi művek indexelésénél elkerülhetetlen a kritikai értel

mezés. Ennek tudatában kell kialakítani a megfelelő indexelő rendszert. Sok könyvtáros tapasztalatával ellentétben nem minden olvasó úgy választ szépirodalmi művet, hogy egy megjelölt témáról szeretne regényt olvasni.Noha számtalan irodalomelméleti irányzat létezik egymás mellett, melyek mindegyike kialakította a saját, külön fogalomrendszerét, mégis érdemes figyelembe venni egy használói szempontú megközelítés kidolgozásánál, hogy mit mondanak ezek az irodalmi mű természetéről általában. Másfelől az irodalmi szövegben sokféle jelentés rejtőzik. Nem mindig kielégítő a tartalom jellemzésére olyan elsődleges adatelemeket kiemelni, mint a szereplők, a cselekmény, a tér- és időhatárok. Realista prózát talán bizonyos fokig meg lehet így közelíteni, de pl. az Ulysses esetében az ilyen paraméterek keveset árulnak el a regényről, pszichológiai, szociokulturális és stílusbeli meghatározottságokra is utalni kell.A dokumentumelemzéshez itt némi szövegelemzés is szükségeltetik. Az irodalmi szöveg nem pusztán objektív adatelemekből álló információforrás, hanem esztétikai tapasztalat fűződik hozzá. Nem csak tartalmi jegyeket kell a jellemzéséhez figyelembe venni, hanem műfaji, formai, ábrázolásmódbeli jellegzetességeket is. Ezek az olvasásmódra is kihatnak. Az ábrázolás mikéntje éppen olyan fontos mint az ábrázolt téma. A nyelvi, esztétikai szféra jellemzésének szerepet kell kapni az indexelésnél, mert a tartalmi elemek önmagukban gyakran félrevezető- ek. Egy mai dán regényt hoz fel példának a cikk, amelynek cselekménye többértelmű, néhány ponton meghatározatlan, hagyományos tartalmi indexelése (tér, idő, szereplő, cselekmény szerint) nem sokat árul el a mű lényegéről, valamint tárgykörét tekintve könnyen összemosható azokkal a realista ifjúsági regényekkel, melyekhez egyébként nem sok köze van. Tehát jogosnak látszik bevezetni olyan kategóriákat mint műfaj, elbeszélés-szerkezet, a narrátor személye és beszédmódja, nézőpontok, a hely- és időmeghatározás szerepe, képvilág, motívumok,
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szimbolika stb. A tartalmat összefoglaló jellemzésnél viszont meg kell jelölni a szöveg egészét strukturáló problémaegyüttest, nem csupán a kulcsszavakban megragadható részlettartalmakat és cselekményt.Az irodalomtörténeti dimenzió szintén figyelembe veendő, legalábbis az irodalomtudományi szak- könyvtárakban és a felsőoktatást szolgáló gyűjteményekben. De egy átlag olvasónak is szüksége lehet olyan információra, hogy pl. Jane Austen korában milyen regényeket írtak mások, mely német regények íródtak a húszas években az expresszionista áramlat hatása alatt, vagy a nyolcvanas években milyen versek születtek a dán irodalomban. A mű megírásának vagy első kiadásának idejét is érdemes feltüntetni a későbbi kiadások indexelésénél. (Előfordulhat, hogy valaki éppen arra kíváncsi, hogy egy adott évben milyen műveket adtak ki.) Ha utalás történik az irodalomtörténeti korszakra, áramlatra, hagyományra, ez segít elhelyezni a művet, és lehetővé tesz ilyen szempontú kereséseket is.
(Nagypál László)

98/156
HIDDERLEY, Rob -  RAFFERTY, Pauline: Democra- 
tic indexing: an approach to the retrieval of fiction 
=  Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997. 3.no. 101-109.p. 
Bibliogr.

„Demokratikus indexelés” -  a szépirodalom vissza
kereshetővé tételének egyik útja

Film; Használói szokások; Képanyag; Szépiroda
lom; Tárgyi feltárás

A szerzők kutatása a képindexelés problémakörének és eddigi megoldásainak elemzéséből indult ki. Jelentési szinteket határoztak meg, és az indexelés, illetve visszakeresés eredményességét egy képadatbázis segítségével próbálták ki. A projekt központi

eleme az ún. demokratikus indexelés, aminek alap- gondolata szerint a használók -  egyéniségüktől, műveltségüktől stb. függően -  ugyanazokat a képeket eltérően értelmezik. A szóban forgó módszer lényege az, hogy a dokumentumokat nem egy könyvtáros vagy osztályozási szakember, hanem a használók indexelik, s ezzel hozzájárulnak a későbbi sikeres információkereséshez. A képekre kidolgozott jelentési szintek alapelve regények osztályozására is alkalmazható -  a szerzők mindkét indexelési táblázatot bemutatják.
(Autoref. alapján)

98/157
WYK, van A.C.: The development of pertormance 
indicators to measure cataloguing quality in the 
Technical Services Division of the Unisa Library 
with special reference to item throughput time =  
Mousaion. 15.vol. 1997. 2.no. 53-67.p. Bibliogr.

Teljesítménymutatók kialakítása a katalogizálás mi
nőségének mérésére az Unisa Könyvtár feldolgozó 
osztályán, különös tekintettel a tételek bekerülési 
idejére

Egyetemi könyvtár; Feldolgozó munka; Hatékony
ság; Munkaszervezés; Norma

Az UNISA (University of South Africa) könyvtárában folyamatosan foglalkoznak teljesítménymérő normatívák kifejlesztésével a katalogizálás minőségének mérésére. A szerző elemzi a „katalogizálási minőség” fogalmát, s meghatározza azokat az elemeket, amelyek a minőségmérés alapjául szolgálhatnak. Ismerteti a teljesítménymutatók strukturálásának folyamatát, s példaként az „átfutási idő” mérését mutatja be. A folyamathoz a következő lépések tartoznak: a katalogizáló részleg küldetése, céljai és feladatai, a teljesítménymutatók kiválasztása és meghatározása, normatívák kialakítása a
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csoportos munka értékelésére, az adatgyűjtés módszereinek megválasztása, döntés az adatok értelmezéséről, az eredmények alkalmazása.
(Autoref.)

Lásd még 144,170
Katalógusok

98/158
BRYANT, Philip [ed.]: Making the most of our libra- 
ries: library catalogue access -  the issues and op- 
portunities =  Libr.Rev. 46.vol. 1997. 8.no. 554- 
560.p.

A könyvtárak katalógusainak hozzáférhetővé tétele 
országos konverziós program keretében

Katalógus; Konverzió; Koordináció -belföldi

A cikk nemzeti stratégiai terv kidolgozását sürgeti az Egyesült Királyság könyvtári katalógusainak mielőbbi retrospektív konvertálása érdekében. Több kisebb-nagyobb vállalkozás is elindult már ezen a téren, de egyelőre nem született az egész területet átfogó együttműködés. Két komoly felmérő tanulmány keletkezett a témában az utóbbi években. Az első a felsőoktatási könyvtárakat érintette (Follett Report), a másik a közművelődési, tudományos és vallási gyűjtemények egymástól rendkívül eltérő méretű sorát. A nemzeti könyvtárak kimaradtak a vizsgálódásból, mivel katalógusaikat már korábbi tanulmányok ismertették. A nemzeti könyvtárak mindazonáltal alapvető résztvevői lennének egy országos méretű retrospektív konverziós programnak. E program előnyei országos és helyi szinten egyaránt jelentkeznének, pl. szükségtelen lenne ugyanazt a feldolgozó munkát kétszer elvégezni, géppel

olvasható információ állna rendelkezésre a saját állományról, így a könyvtárközi kölcsönzés egyszerűsödne, rejtett állományrészek széles körben ismertté válhatnának, az egyes könyvtári állományok összetétele, értéke összevethető lenne stb.A felmérések szerint mintegy ötven millió könyvtári katalógustétel vár az Egyesült Királyságban arra, hogy számítógépre vigyék katalóguscédulákról, nyilvántartási naplókból, mikroformáról, nyomtatott katalógusokból. (A régi katalógusokat mint értékes archív forrásokat is feltétlenül meg kell őrizni.) A konverzió tételenkénti költségeit 1 és 5 font közötti összegre becsülik, átlagban másfél-két fontra. összességében ez mintegy 80-100 millió fontot tesz ki. Ennek felét az intézmények biztosítanák cserébe a várható előnyökért.A résztvevő intézményeknek meg kell állapodniuk az állományok hozzáférhetőségi feltételeiről (figyelembe véve a tulajdonosok érdekeit). Meg kell állapodni a leírási szabványokról, a rekordok terjesztéséről és elérésük módjáról. Az európai ajánlásokat is tekintetbe kell venni. Az intézményekben külön munkacsoportokat kell létrehozni és kiképezni a feladat elvégzésére. Ahol nincs elegendő munkatárs, ott esetleg külső munkaerőt is alkalmazni kell. Különös gondot igényel a régi könyvek retrospektív konverziója, ahol további adatokat kell felvenni, pl. a szerzeményi eredetre vagy a szedésváltozatra vonatkozólag.Meg kell határozni a prioritásokat. A nagykönyvtárak katalógusaiból a kisebbek meríthetnek. Előnyt élvezhetnek az egyes szakterületek, különgyűjtemé- nyek, nyelvterületek, kiadási korszakok stb. Országos szinten meg kell szervezni a különböző szektorok közötti együttműködést, összehangolni és felügyelni a különböző helyeken folyó munkálatokat, a célzott támogatások odaítéléséről dönteni, a program folyamatosságát biztosítani. Lépések már történtek, akadnak meglevő testületek (BLRIC -  British Library Research and Innovation Centre, UKOLN -  UK Office fór Library and Information
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Networking), amelyek alkalmasak lehetnek egyes központi feladatok ellátására, felállítottak egy Heri- tage Lottery Fund-ot, mely részt vállalhatna a finanszírozásból, léteznek már közös online katalógusok (pl. CURL-Consortium of University and Research Libraries), melyek a szabványok kialakításában és a rekordok terjesztésében kiinduló alapot jelenthetnének, azonban a döntő' intézkedések meghozatala még hátra van.
(Nagypál László)

Lásd még 169
információkeresés

98/159
TOUB, Stephen E.: Adding value to Internet collec- 
tions =  Libr.Hi Tech. 15.vol. 1997. 3/4.no. 148- 
154.p. Bibliogr.

Hogyan növeljük az Internet-források értékét?

Gépi információkeresés; Hatékonyság; Hozzáfér
hetőség; Számítógép-hálózat

Egy könyvtár Internet-forrásokra mutató katalógusának haszna attól függ, mennyi értéket tesz hozzá az illető könyvtár a szóban forgó Internet-gyűjteményhez. A cikk először azt a kérdést tárgyalja, mikor érdemes egy könyvtárnak Internet-gyűjteményt létrehozni, majd stratégiai irányelveket közöl az érdeklődők számára. A források értékemelésének két módja lehetséges: megtalálásuk megkönnyítése jól megtervezett adatszervezés, navigálás, címkézés és oktatás segítségével; a források gondos tartalmi kiválasztása, értékelése és ismertetése.
(Autoref.)

98/160
SEELBACH, H.Eberhard: Symbiose zwischen The
saurus und Boolscher Algebra auf WWW-Browsen 
-  Das Internet ernst nehmen =  ABI-Tech. 17.Jg. 
1997. 4.no. 330-336.p.

Rés. angol nyelven

A tezaurusz és a Boole-algebra szimbiózisa a 
WWW-böngészőn. Az Internetet komolyan kell venni

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózat; Té- 
zaurusz

A szakkönyvtárakban és a dokumentációs intézményekben mindennapos a tezauruszok alkalmazása. Többnyire az online szolgáltatók is kínálnak tezauruszokat vagy tárgyszójegyzékeket adatbázisaikban. Az Interneten viszont csak ritkán van mód tartalom szerinti keresésre, és az eredmény sokszor siralmas. Az Internet jelenleg egy fantasztikus, hatalmas, katalógus nélküli könyvtár.Amikor még nem voltak böngésző programok (mint a Netscape Navigator), a képernyőn vagy a tezaurusz egy része, vagy egy keresőmaszk fért el. A megfelelő fogalom kiválasztása után egy-két sornyi hely állt csak rendelkezésre, hogy a keresőkérdést a Boole-algebra ismeretében megfogalmazzuk. Nem volt lehetséges a „keresést megelőzően keresni” (t.i. a tezauruszban). Az első alternatívát évekkel ezelőtt a KTS cég terméke, a DOMESTIC kínálta.Az Internet, az információk strukturálását szolgáló HTML, a JavaScript és a Java megjelenése alapvető változásokat hozott az információkeresésben. A DOMESTIC Researcher (a webes változat) böngészőfelületét ún. „ablakok” (ffames) osztják részekre, amelyek egymástól függetlenül jeleníthetők meg. A parancsmező felül, a monitormező alul helyezkedik el; a bal oldalon a tezaurusz mutatója, a jobboldali ablakban á keresőmaszk látható. Ha a bal odalon
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megtaláltuk a releváns fogalmat, csak rá kell kattintani az egérrel. Két művelet indul ezáltal: az alsó monitorszegélyen megjelenik a fogalom, és az addigi adatokat felülírja. Ha az EXPAND gombot választjuk, megjelenik a fogalomhoz tartozó tezaurusz-oldal. Ha a parancsmezőben az INDICES gombra kattintunk, a mutatókban személy-, intézmény-, helynevekre stb. kereshetünk. A talált kifejezéseket „drag & drop” -művelettel átemelhetjük a keresésünkbe. (A mező egysoros, de ha sok adatot viszünk be, automatikusan nagyobbra nyílik.)A fejlesztés szándéka szerint először egyszerű keresőformulát kínálnak a felhasználónak, amely aztán alkalmazkodik a keresés bonyolultságához. (Időbeli szűkítés csak intervallumokban választható.) A fejlesztők a Boole-algebrai műveleteket beépítették a keresésbe, és megoldották azok „szimbiózisát” a tezaurusszal. Azt remélik, hogy a nagy tezauruszokba fektetett erőfeszítések megtérülnek, és egyre nő a használatuk.Ha a deszkriptorokkal megfogalmaztuk a keresés szempontjait, lenyomjuk a SEARCH gombot. Az eredmény a bal oldalon jelenik meg releváns címek (alcím, szerző) formájában; ha rákattintunk a címre, a jobb oldalon az eredetire vonatkozó részletes adatok jelennek meg (olykor a könyv/cikk teljes szövege); a rekord olvasható, a böngészővel kinyomtatható vagy egy másik billentyűvel megrendelhető a dokumentum is. Az itt megadott hálózati cím (URL) és kapcsolat (LINK) alapján további lépések tehetők a teljes szöveg felé. (Végső soron elég lenne ha egy mű egyetlen szerveren lenne elérhető az egész világon; a szerver birtokosa lenne egyben a copyright tulajdonosa, és ő felelne a dokumentum szövegének hitelességéért is.)Lehetséges „keresés utáni keresés” is. Ritkán sikerül ugyanis elsőre valamennyi releváns információt megtalálni egy adatbázisban. A DOMESTIC Re- searcherben ezért a dokumentumok mellett a dokumentumokhoz tartozó és a mutatókban levő desz- kriptorok is megjelennek. A ZOOM paranccsal vala

mennyi, a keresés során talált dokumentumban előforduló fogalom felidézhető lista formájában. További variációs lehetőséget kínálnak a különböző opciók: az időszak, az adott fogalmak vagy csak a deszkriptorok szerinti keresés.A DOMESTIC-et 20 évvel ezelőtt fejlesztette ki a KTS az első kisgépes információkereső- és dokumentációs rendszerként. 1985-ben elkészült a nagygépes változata, míg az eredeti verzió a régi hardver miatt elhalt. Az előbbi viszont 1992 óta alkalmazható kliens-szerver installációban személyi számítógépeken is.A DOMESTIC azokban a könyvtárakban és információs intézményekben használatos, ahol tezaurusszal tárják fel az információkat; fejlesztése tovább folyik, általános irányban. (Kipróbálható a http://www.domestic.de címen.)Koncepciója feltételezi egy alap-tezaurusz alkalmazását és az információk tárgyszavas feltárását; mindkettő igencsak munkaigényes. (Ezért szeretik újabban inkább az automatikus indexelést és a keresőautomatákat.) Az így létrejövő virtuális könyvtár azonban rengeteg rutinmunkától szabadítaná meg a könyvtárosokat, akik valóban a tudás közvetítőivé válhatnának.Hogyan készítsünk tezauruszt és miképp lehet a már meglevőt dinamikusan fejleszteni? A tezaurusznak (mint a többi mutatónak) adatbázisba integráltan kell működnie, vagyis fejlesztése során a már meglevő tárgyszavakat figyelembe véve automatikusan kell változnia/módosulnia. Ez a feladat elsősorban az alkalmazott szoftverre vár; a DOME- STIC akalmas erre.
(Hegyközi Ilona)

98/161
MANIEZ, Jacques: Fusion de banques de données 
documentaires et compatibilité des langages d’in- 
dexation =  Documentaliste. 34.vol. 1997. 4/5.no. 
212-224.p. Bibliogr. 9 tétel.
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Rés. angol nyelven

Adatbázisok integrálása -  az indexelő nyelvek 
kompatibilitása

Adatbázis; Gépi fordítás; Információkereső nyelv; 
Kompatibilitás; Tézaurusz

A kompatibilitás az információs szakma „Elveszett Paradicsomának” tekinthető, amely szakma arról álmodozik, hogy megvalósítja az információkeresési nyelvek közötti egyetemes kommunikációt, megszabadítva azt a bábeli zűrzavar átkától. Paradox helyzet, hogy a szabályozott szókészletű nyelvek javítják ugyan a keresés hatékonyságát egy egyedi rendszeren belül, ám megnehezítik a különféle rendszerek közötti együttműködést. Az Internet terjedésével és a letöltés lehetőségeinek bővülésével ez a negatívum egyre nyilvánvalóbbá válik. A szerző körvonalazza a problémát és bebizonyítja, hogy a kompatibilitás a hálózaton is éppen annyira szükséges, mint régen, amikor a különböző adatbázisok eltérő indexelő nyelve jelentette az akadályt. Két megoldást ismertet, amelyek hasonlóak a természetes nyelvek gépi fordításánál alkalmazott megoldásokhoz: maguknak az információkeresési nyelveknek az egységesítése (ez nehéz és költséges) vagy az indexelő kifejezések automatizált konverziója, előre definiált kódtáblázatok alapján. Azonban a posztkoordinált nyelvek és osztályozási rendszerek közötti szerkezeti inkompatibilitás minden harmonizálási törekvést vakvágányra vezethet, miközben egy egyetemes konkordancia-modell útjának járhatósága nehéz és szűkreszabott.
(Autoref. alapján)

Lásd még 171,195

Olvasószolgálat, 
tájékoztató munka

98/162
BANKS, Julié: Predicting on-line catalog terminál 
needs: are findings írom large research libraries 
transferable to smaller libraries? =  Coll.Under- 
grad.Libr. 4.vol. 1997. 2.no. 99-106.p.

Az OPAC-szükséglet meghatározása: érvényesek-e 
a nagy egyetemi könyvtárban megállapított ará
nyok a kisebbekre is?

Egyetemi könyvtár; Ellátottság -szolgáltatásokkal; 
Online katalógus

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

Hány olvasói terminálra van szükség egy egyetemi könyvtárban, hogy ne legyen sorbanállás (az esetek 90%-ában legfeljebb 1 percet kelljen várnia az olvasónak)? Tolle (1984-ben) nagy, 55 000 hallgatót befogadó egyetemen vizsgálta, mennyiben függ össze a terminálszükséglet a) az épületben tartózkodók, b) a kölcsönzések, c) a referenszkérdések számával. A szerző kis, 8000 hallgatós egyetemen ellenőrizte ezeket az arányokat, s annyit meg tudott állapítani, hogy ezek részben eltérnek a nagykönyvtárban talált eredményektől.
(Kövendi Dénes)

Lásd még 164
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98/163
JANOVSKÁ, Darina: Súdne vymáhanie nevrátenych 
vypoziőiek. (Na základe skúseností Slovenskej 
národnej kntfnici.) =  Kn.lnf. 29.roő. 1 9 97 .11.no. 
452-458.p.

A vissza nem hozott kölcsönzések bírósági 
végrehajtása. (A Szlovák Nemzeti Könyvtár ta
pasztalatai alapján.)

Bírság -kölcsönzésnél; Kölcsönzés; Olvasók nyil
vántartása

A cikk a Szlovák Nemzeti Könyvtár bírósági tapasztalatait foglalja össze. Úgymond: más könyvtár is okulhasson belőlük. Ez arra enged következtetni, hogy a kölcsönzésből vissza nem hozott könyvekkel kapcsolatos bírósági eljárásokat Szlovákiában nem támasztja alá jogszabály.A megkeresésekkel a bíróság csak olyan könyvtár esetében hajlandó foglalkozni, amelynek a perelt személy által megismert használati szabályzata van, a kölcsönzés tényét a szóban forgó olvasó aláírásával igazolta, a könyvtár három sürgetést (az utolsót az igazgatónak kell aláírnia) küldött ki a címére, illetve meg tudja adni a perelt mű bibliográfiai adatait, és el tudja látni a megkeresést 100 koronás okmánybélyeggel.A bíróság megkívánja, hogy a beperelt olvasók azonosítási és kereseti adatai pontosak legyenek, s ezért beiratkozásukkor rögzíteni kell őket. Ameny-nyiben a holtartózkodás és a keresetmegadás valamilyen esetben problematikussá válik, a könyvtárnak kell beszereznie a hitelt érdemlő adatokat. (Ebben a Besztercebányán található központi holtartózkodási adatbázis ingyenesen nyújt segítséget az érdeklődő könyvtárnak.)

Ha egy szlovák vagy külföldi állampolgár beiratkozáskor nem tud produkálni (vagylagosan) foglalkoztatási, iparűzési, munkanélküliségi igazolást, nyugdíjfizetési szelvényt, iskolai igazolványt, felső- oktatási indexet, a könyvtárat csak helyben használhatja, nem kölcsönözhet.A kölcsönzési szabályzat egyszerre 10 szakirodalmi művet enged kikölcsönözni egy-egy hónapra. Ezen kívül háromszor egy-egy hónapos hosszabbításra is lehetőség van (hacsak nem keresi más az érintett műveket).
(Futala Tibor)

98/164
SAARTI, Jarmo: Feeding with the spoon, or the 
effects of shelf classification of fiction on the loan- 
ing of fiction =  Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997. 3.no. 
159-169.p.

A szépirodalmi szabadpolc tematikus tagolásának 
hatása a kölcsönzésre

Kölcsönzés; Szépirodalom; Tematikus szabadpolc

A tanulmány azt vizsgálta, milyen hatással van a szabadpolcos osztályozás a regények használatára és kölcsönzésére. A kísérletet a finnországi Kajaani város két fiókkönyvtárában végezték. Az egyikben a regénygyűjteményt 11 szabadpolcos kategória szerint csoportosították, a másikban meghagyták a csoportosítás nélküli elhelyezést. A regények, osztályozási jelzetekkel ellátva, a könyvtári katalógusokban is kereshetők voltak. A kísérletet három évig folytatták, s az eredményeket interjúk, illetve a kölcsönzési statisztika alapján határozták meg. Kiderült, hogy a szabadpolcos osztályozás nem befolyásolta lényegesen, milyen műfajú regényeket használtak vagy kölcsönöztek az olvasók: a legnépszerűbbnek mindkét könyvtárban a szórakoztató regény bizonyult. Másrészt viszont az interjúk részt
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vevői elégedetten állapították meg, hogy az osztályozás segítette őket a keresett cím gyors megtalálásában, sőt, a tematikus szabadpolc a könyvtárosoknak is hasznára volt a tájékoztató munka során.
(Autoref. alapján)

Könyvtárközi 
kölcsönzés, doku

mentumszolgáltatás

98/165
GHIRARDI, Laurent -  WOLFF-TERROINE, Madelei- 
ne: Une enquéte européenne sur l'accés au docu- 
ment primaire: comparaison avec l’Amérique du 
Nord =  Documentaliste. 34.vol. 1997. 4/5.no. 
246-252.p.

Rés. angol nyelven

Európai felmérés a dokumentumszállító szolgálta
tásokról: összehasonlítás Észak-Amerikával

Dokumentumszolgáltatás; Felmérés [forrna]; Össze
hasonlító könyvtártudomány

Jóllehet a távoli adatbázisokban való keresés egyre könnyebbé válik, ezek általában csak bibliográfiai leírásokat és annotációkat tartalmaznak. Ezért az eredeti dokumentumokhoz való hozzáférés probléma marad az egyéni felhasználók és az állománygyarapító könyvtárosok számára egyaránt. Az európai dokumentumszállító szolgáltatásoknak az EUS1- D1C égisze alatt működő EUROLOG (European Online User Group) nemzeti szervezetei által szervezett második felmérése lehetővé tette a rendelkezésre álló szolgáltatások típusának és minőségének áttekintését, továbbá a dokumentumok rendelése és foga

dása terén végbement változások elemzését. A jelen cikk ismerteti és elemzi az EUSIDIC-felmérés eredményeit, és összehasonlítja őket egy hasonló, ugyanazzal a kérdőívvel végzett észak-amerikai felmérés eredményeivel.
(Autoref.)

98/166
LARBEY, Dávid: Electronic document delivery. In- 
cluding overwiews of network standars GEDI, ISO, 
ILL and Z39.50 =  Libr.Inf.Briefings. 77/78.no. 
1997. Sept. 1-30.p. Bibliogr.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás: a GEDI, 
az ISO, az ILL és a hálózati szabvány áttekintésével

Dokumentum -gépi információhordozón; Doku
mentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; Gépi 
könyvtári hálózat; Szabvány

A dupla szám átfogóan vizsgálja az elektronikus dokumentumszolgáltatás területét, különösen az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeinek szempontjából. Ismertet néhány, a gyakorlati megvalósítás útján haladó tevékenységet, áttekinti a nyűt, együttműködő rendszerek kifejlesztését szolgáló hálózati szabványokat, és felhívja a figyelmet néhány fontos, nem-technikai akadályra.
(Autoref.)

98/167
PARRY, Dávid: Why requests fail =  Interlend.Doc. 
Supply. 25.vol. 1997. 4.no. 147-156.p.

Miért marad eredménytelen sok könyvtárközi köl
csönzési, dokumentumszolgáltatási kérés

Dokumentumszolgáltatás; Felmérés; Hatékonyság; 
Könyvtárközi kölcsönzés -belföldi
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A cikk egy 1996-os tanulmányt ismertet, amely az Egyesült Királyságban elindított és nem teljesített könyvtárközi kölcsönzési és dokumentumszolgáltatási kéréseket vizsgálta. A projekt 54 közművelődési, egyetemi és szakkönyvtárat mért fel, és kategóriákba sorolta egyrészt a tőlük kért, másrészt az általuk kért és nem teljesített kéréseket. Ezek arányát és természetét könyvtártíposok és dokumentumtípusok szerint hasonlítja össze a cikk. Külön is megvizsgálták a British Library dokumentumszolgáltató központját is megjárt kérések adatait, elemezték a válaszkódokat, az operációs rendszereket és folyamatokat. A cikk következtetései és ajánlásai egyrészt az országos tájékoztatási politika szintjét érintik, másrészt a működés, a gyakorlat szintjére vonatkoznak. Az előbbi szint kérdéseihez tartoznak a hozzáférési stratégiák, a beszerzési és megőrzési politikák és a forrásfelkutatási módszerek, az utóbbiéhoz pedig a kérések elindítása, az adatbázisok használata, szervezése és karbantartása, valamint a technológiai szabványok alkalmazása.
(Autoref.)

98/168
HACKEMANN, Martin: Urheberrechtliche Probleme 
bei dér Volltext-Versorgung am Beispiel des Auto- 
matischen Volltextservice des FIZ Karlsruhe =  Bi- 
bliotheksdienst. 31 .Jg. 1997 .12.no. 2348-2354.p.

Szerzői jogi problémák a teljes szövegű adatbázi
sokból történő dokumentumszolgáltatásnál a Karis- 
ruhei Szakmai Tájékoztatási Központ automatikus 
rendszere példáján

Másolatszolgáltatás; Szerzői jog; Teljes szövegű 
adatbázis

A Karlsruhei Szakmai Tájékoztatási Központ (FIZ), a TIB-bel (Műszaki Könyvtár és Tájékoztatási Központ, Hannover) és a ZBMed-del (Orvostudományi

Központi Könyvtár) együttműködve fejleszti ki az AutoDoc (Automatic Document Delivery) szolgáltatást, amely a dokumentumok teljes szövegét bocsátja a használók rendelkezésére.A használó a keresett mű bibliográfiai adatait beírva vagy átemelve teszi meg a dokumentumra szóló megrendelését. A FIZ ellenőrzi az adatok teljességét és helyességét, megkeresi a megfelelő szolgáltatót és továbbítja hozzá a megrendelést (ez lehet a TIB vagy a ZBMed stb.). A szállítás postán vagy faxon történik. A használó minden esetben papíron kapja meg a dokumentumot. A könyvtárban a közbenső másolatot megsemmisítik. Tervezik negyedik generációs fax használatát (PC-Fax), amely hatszoros átviteli sebességgel dolgozik, emellett digitálisan szolgáltatja a dokumentumot. Az elszámolás teljesen automatikusan történik. Jelenleg az első tesztelés zajlik. Mivel az AutoDoc német dokumentumszolgáltatókkal együttműködve szolgáltat, a német szerzői jogi rendelkezések (az 1965. évi szerzői jogi törvény) vonatkoznak rá. A megrendelt dokumentumról a faxolás céljára közbenső másolat vagy negyedik generációs fax esetén szkennelés készül. További másolatot készít a megrendelő, miközben a dokumentumot faxgépe kiadja, illetve számítógépe tárolja. A jogszabály előírja, hogy a szerzői jog tulajdonosának és a szolgáltató könyvtárnak megállapodást kell kötni a másolásról, akár közvetlenül, akár elszámoló irodák közvetítésével. A megrendelő saját céljára harmadik személlyel is készíttethet másolatot. A Legfelső Bíróság állásfoglalása szerint e harmadik személy lehet kereskedelmi célú másolatszolgáltató (könyvtár, bank stb.) is.A másolatkészítés engedélyezési eljárása nem sértheti sem a mű értékelésének/feltárásának, a róla való tájékoztatásnak a lehetőségét, sem a szerzői jog tulajdonosának jogosult érdekeit. Maga az információtartalom szerzői jogilag nem védett. A kutató és tájékoztató szolgáltatások a szerzői jog megsértése nélkül közölhetnek adatokat, tényeket és bibliográfiai adatokat. Saját tudományos használatra ún.
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munkamásolat létrehozása megengedett. Saját archívum céljára is szabad másolni, de kizárólag csak az eredeti műből. A másolás engedélyezése azonban csak a mű kis részleteire vonatkozik (egy könyv terjedelmének 20%-a, egy folyóirat egyes közleményei), nem vonatkozik a szkennelésre, azaz az elektronikus másolatok előállítására. A másolatok nem adhatók tovább.Mind gyakrabban felmerül az igény, hogy a teljes szövegű szolgáltatás révén a használók szerzői jogilag tiszta (copyrightdeared) dokumentumokhoz juthassanak. A BLDSC gyakorlata szerint az a használó, aki saját tanulmányaihoz igényel másolatot, nem fizet szerzői jogdíjat (ez az ún. Library Privilege Photocopy Service). A másolatok felhasználása korlátozottabb, mint az ún. Copyright Fee Paid Photocopy Service (1996 novemberétől Publication Spéciik  Copyright Fee) szolgáltatás keretében. Ezt azok vehetik igénybe, akik-  egy folyóiratból egynél több cikket igényelnek, vagy-  a másolatokat saját könyvtárukban állományba szeretnék venni (archiválni), vagy-  a másolatokat az intézményen belül körözni szeretnék, vagy-  egy cikkről több másolatot igényelnek,-  egy (12 hónapnál régebbi) folyóiratszámról egy teljes másolatra van szükségük,-  egy forgalomban nem lévő könyv teljes másolatára van szükségük.A BLDSC ezeket a használati jogokat akkor biztosíthatja, ha a vonatkozó engedélyeket az elszámoló ügynökségtől (Copyright Licensing Agency) beszerezte.Természetesen a TIB vagy a ZBMed is megegyezhetne az érintett jogtulajdonosokkal, ez azonban igen hosszadalmas és fáradságos procedúra lenne. Kérdéses, hogy a könyvtárak erre vállalkoznak-e. Amíg nem, addig az AutoDoc megrendelői bizonyos korlátozások között vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
(Hegyközi Ilona)

Dokumentációs el
járások és termékeik

98/169
LOWERY, John: Online bibliographic Services írom 
the British Library’s National Bibliographic Service 
=  Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997. 4.no. 273-277.p.

A British Library Nemzeti Bibliográfiai Szolgálatá
nak online bibliográfiai szolgáltatásai

Nemzeti bibliográfia; Online üzemmód; Szolgálta
tások

A British Library Automatizált Információs Szolgálata (British Library Automated Information Services, Blaise) 1977-ben indult lassú telefonvonalas eléréssel, amely mára 14 400 bps sebességűre változott. 1996-ban elkészült a Blaise Web, amely igen egyszerűvé tette a keresést.Az első idők száz, majd kettőszáz előfizetője mára már ezerre nőtt és Nagy-Britannián kívülről is to- borzódik.A Blaise az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Orvosi Könyvtára adatbázisainak hostja volt, csak 1977-ben került ide a Brit Nemzeti Bibliográfia 130.000 és a Kongresszusi Könyvtár 450.000 MARC-rekordja (mindkettő 1974-ig visszamenőlegesen).Ma már 22 adatbázis 18,5 millió rekordja található itt. A British Library különböző adatbázisai mellett külső adatbázisok is kereshetők. 1986-ban online rendelési rendszert építettek ki.1994-ben kezdődtek meg az igen kifinomult keresést kínáló NetWork OPAC kísérletei a JANET hálózaton. Ez a felhasználóknál installálandó saját klienssel működő OPAC biztosította a nem latin betűs rekordokban a keresést, de nem volt hozzá online rendelési rendszer.
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Ezt váltotta fel az OPAC 97 (http://opac97.bl.uk/), mely rövid idő alatt igen népszerűvé vált. Havonta átlagosan 2000 dokumentumkeresési igényt elégít ki.
(Koltay Tibor)

98/170
JIZBA, Laurel: Reflections on summarizing and ab- 
stracting: implications fór Internet Web documents, 
and standardized library cataloging databases =  
J.Internet Cat. I.vol. 1997.2.no. 15-39.p.

Referátumok és annotációk felhasználása Internet- 
dokumentumok katalogizálásában

Adatbázis; Dokumentumleírási szabályzat; Gépi 
dokumentumleírás; Gépi referálás; Referátum; 
Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DEUVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

Referátumokat és annotációkat igen jól lehetne hasznosítani az Internet-dokumentumok közötti navigálás segítésére. A gyakori duplikáció kiszűrésére is szolgálhatnának úgy, hogy a dokumentum összes példányát egyetlen referátum reprezentálhatná. A referátumkészítés hagyományos gyakorlatát is fel lehetne ehhez használni. A referálási kézikönyvek, a tudományos folyóiratokban közölt (szerzői) referátumok útmutatói, az audiovizuális dokumentumok katalogizálásában használt annotációk gyakorlata jó szolgálatot tehet e tekintetben.A levéltári anyagok gyűjtemény-központú annotálá- si gyakorlata különösen hasznos lehet a WWW dokumentum-gyűjteményeinek annotálásakor. A kereskedelmi könyvkatalógusok és azok webes formái is gyakran tartalmaznak rövid annotációkat.

Az Internet-források katalogizálásakor (önálló szövegként nem funkcionáló, csak a dokumentummal összefüggésben értelmezhető) katalogizálási annotációk készítésekor válaszolni kell a „M i ez a dokumentum?” kérdésére. Le kell írni a beágyazott dokumentumot és össze kell vetni az adott webes dokumentumot más formátumokkal.A Dublin Core metaadat-formátum tartalmaz „re- ferátum/annotáció” elnevezésű elemet, ilyen a MARC 520-as mezőjében is elhelyezhető, de a MARC kézikönyvek nem adnak útmutatást a készítés módjáról.Az OCLC NetFirst adatbázisa a Web-dokumentu- mok metaadat-gyűjteménye, amelybe felveszik a hagyományos referáló szolgálatok által készített referátumokat.A Network fór Excellence in Manufacturing Online nevű projekt a Michigani Egyetemen a MARC-alapú katalogizálásához párosít annotációkat, amelyeket kisebb részben katalogizálók, nagyobb részben felsőéves hallgatók készítik szakjuknak megfelelően. A készítő személyét (státuszát) nem ismerhetjük meg az adatbázisból, belső információként kezelik. Az annotációk, amelyek írásáról rövid tréningeket tartanak, általában meghaladják a 80 szót, önálló szövegként funkcionálnak és értékelő jellegűek.A WWW dokumentumok annotálásához és referálásához célszerű felhasználni több tudományterület hagyományos annotálási és referálási gyakorlatát, a meglevő adatbázisok ilyen irányú tevékenységét és ki kell fejleszteni a feltárandó tartalomra vonatkozó szabványokat. Az eddigi szerény eredmények ellenére is folytatni kell a gépi kivonatolási kísérleteket. Erőfeszítéseket kell tenni a Web-dokumentumok szerzői, szerkesztői és katalogizálói körében történő oktatás kialakítására.
(Koltay Tibor)

Lásd még 101,161
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Tájékoztatási vállal 
kozás

98/171
PRIOR, Albert: Managing electronic serials: the de- 
velopment of a subsription agent’s service =  Ser. 
Libr. 32.VOI. 1997. 3/4.no. 57-65.p.

Egy nagy folyóirat-terjesztő vállalat szolgáltatásai 
az elektronikus folyóiratok hozzáférhetővé tétele 
terén

Elektronikus folyóirat; Folyóirat-előfizetés; Könyv
kereskedelem; Teljes szövegű adatbázis

A folyóirat-előfizetési ügynökségek egyre korszerűbb szolgáltatásokkal segítik a könyvtárak gyarapítási munkáját. Az egyik vezető cég, a Swets and Zeitlinger 13.000 szakfolyóirat tartalomjegyzékét tudja szolgáltatni online adatbázisként, újabban a weben is, esetleg a helyi rendszerekbe letölthető formában.Az elektronikus folyóiratok megjelenése módosítja az előfizetési ügynökségek tevékenységét. 1996-ban az ARL jegyzékének 6. kiadása már 1688 csak elektronikus formában megjelenő e-folyóiratot regisztrált, 257%-kal többet, mint 1995-ben. Nő a lektorált és a térítésért hozzáférhető címek száma.A Swets cég megrendelőivel konzultálva alakította ki új szolgáltatásának tervét. Azt tapasztalta, hogy a könyvtárak az e-folyóiratok megjelenése és térhódítása közepette még inkább igénylik a közvetítők közreműködését. A nyomtatott folyóiratokhoz képest újdonság, hogy az e-folyóiratok használóinak képzésre, eszközökre és támogatásra van szükségük. Felmerül a kérdés, hogy az előfizetéssel a könyvtár tulajdonjogot vagy időleges hozzáférési jogot vásárolt-e. Új árképzési modellek jelentek meg: az e-fo- lyóiratokat többnyire a nyomtatott változatokkal

„egy csomagban” , gyakran az elektronikus hozzáférésért külön licencdíjat felszámítva, ritkábban csak az elektronikus változat előfizetését felajánlva értékesítik. Egyre több kiadó tesz kedvezményes értékesítésre ajánlatot a könyvtári konzorciumoknak éves licencdíj fejében. Néhány kiadó a nem előfizetőknek az e-folyóiratok egyes cikkeihez ún. megtekintési díjért (pay-per-view fee) enged hozzáférést.A Swets cég 1996-ban kiterjedt egyeztetést folytatott, majd együttműködési megállapodásokat kötött kiadókkal az e-folyóiratok szolgáltatására. 1996 szeptemberében négy országban tartott demonstrációkat a SwetsNet néven tervezett szolgáltatásának prototípusáról; ismertette a jelszavak kezelését, a keresési szinteket. Fel kívánta mérni a könyvtárak véleményét és a használói reakciókat. A frankfurti könyvvásáron a kiadókkal ismertette meg a szolgáltatás előnyeit (a kiadók továbbra is maguk szabják meg az előfizetési díjakat, statisztikai adatokhoz juthatnak a folyóiratok használatáról, csatolásokkal web-helyeikhez is továbbléphetnek a használók).A SwetsNet szolgáltatás a tesztelés után 1997 májusában indult meg. A cég honlapjáról elindulva az egyszerűen használható web-interfészen menü áll a használók rendelkezésére az e-folyóiratok címeiről és a részt vevő kiadókról. Az előfizető intézmények igényük szerint kaphatnak egyetlen közös vagy több egyéni jelszót. Az előfizetett folyóiratokból kisebb „gyűjteményeket” képezhetnek pl. egyes tanszékek számára. A használatra vonatkozó adatokat a tartalomjegyzékek, a referátumok és a teljes szövegek szintjén lehet mérni. Böngészni lehet a szolgáltatásba tartozó összes folyóirat, egyes címek, az egyes kiadók folyóiratai, az egyes részgyűjtemények, az előfizetett címek tartalomjegyzékében. Kulcsszavakkal és a Boole-algebrai operátorokkal lehet keresni az előfizetett címek referátumaiban és tartalomjegyzékeiben; a keresés szerző, folyóiratcím és megjelenési év szerint szűkíthető. A cikkek teljes szövege a nyomtatott változathoz hasonló formátumban jelenik meg a képernyőn. Amikor új folyói
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ratszámok érkeznek a rendszerbe, azok tartalmáról az eló'fizető e-postán értesítést kaphat.A folyóiratok teljes szövegét (többnyire PDF, ritkábban RealPage formátumban) a Swets cég szerverein vagy a kiadók szerverein tárolják, utóbbi esetben csatolásokkal biztosítják a hozzáférést. A fejléc (hea- der) információit (a tartalomjegyzékeket és a referátumokat) a Swets szerverein tárolják és a Swets- Net szolgáltatásban HTML formátumban jelenítik meg.Jelenleg több mint 500 folyóiratcímre terjed ki a SwetsNet szolgáltatás. A kiadókkal való egyeztetés után bővíteni szeretnék az elő nem fizetett folyóiratok cikkei egyedi megtekintésének és kinyomtatásának lehetőségét. Csatolásokat szeretnének kiépíteni a teljes szövegek és a másodlagos tájékoztató (indexelő és referáló) szolgáltatások között. Az e-postai értesítést szeretnék továbbfejleszteni: testre szabott témafigyelő szolgáltatást indítani a cikkek címének és referátumának felhasználásával.
(Hegyközi Ilona)

Hátrányos Helyzetű 
olvasók ellátása

98/172
WALTERS, Stephen: Information Services fór dis- 
abled people: Gateshead MBC Libraries and Árts 
Service =  VINE. 106.no. 18-22.p.

Tájékoztató szolgáltatások a hátrányos helyzetű ol
vasók számára Gatesheadben

CD-I; Közérdekű tájékoztatás; Nemzetiségi olvasó; 
Televízió -zártláncú; Testi fogyatékos olvasó

Gateshead központi könyvtára számos új szolgáltatást vezetett be az utóbbi években, amelyeket a

helyi közösség valamennyi tagja egyforma eséllyel vehet igénybe. Egy országos felmérés szerint az Egyesült Királyságban a lakosság 50-60 százaléka tagja valamelyik közkönyvtárnak. A maradék egy része nem is akar könyvtárba járni, a másik fele nem tudja igénybe venni a könyvtári szolgáltatásokat a felkínált formában. Az országban jelenleg 6 millió regisztrált hátrányos helyzetű ember él, akik előtt számtalan akadály tornyosul, például: a távolság, a dokumentum formátuma, a rosszul tervezett könyvtári helyiség, a járóképtelenség és a nyelvi nehézségek (jelbeszéd). A gatesheadi kezdeményezések négy csoportba oszthatók:
1. Interaktív CD
Négy projektet indítottak, amelyből három kifejezetten a hátrányos helyzetűeket segíti. Az interaktív CD (CD-I) videó, audio, grafikus technikák alkalmazásával működik, és az interaktív kapcsolat létrehozásához egy speciális lejátszóra és egy normál TV-készülékre van szükség.A CD-k közül elsőként az Intő Work (munkalehetőségek hátrányos helyzetűek számára) anyaga került forgalomba, siket jelbeszéd felkódolásával, majd kiadták Gateshead kórházi útmutatóját járóbetegek számára. A harmadik lemez Gateshead 1900 címmel jelent meg 1995-ben, értelemszerűen helytörténeti jellegű információt tartalmaz. Az utolsó CD hagyományos szólásgyűjteményt tartalmaz elsőrangú interaktív technikával feldolgozva, ami elősegíti a siketek kommunikációs készségének fejlesztését.
2. Kábeltelevíziós szolgáltatások
Gateshead önkormányzata saját kábeltelevíziós csatornával rendelkezik. A TyneCable ingyenes teletext szolgáltatása 30.000 otthonba jut el. Erre épül az európai együttműködéssel megvalósított interaktív szolgáltatás (betűszava: REACTIVE), amelyhez a rendszerjogosultságon kívül csak nyomógombos te
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lefonra van szükség. Megfelelő számok beütésével kérhetők le az információs képernyőoldalak, de a fejlesztés későbbi fázisában már hang útján működik majd a rendszer egy felismerő technológia segítségével. A kábeltelevízió 24 órás helyi szétsugárzást tesz lehetővé, így a szolgáltatás a lakosság nagy részéhez eljut.
3. Olvasási nehézségekkel küzdők segítése (AIRS)
Az AIRS (Access to Information and Reading Services) nevű program 1987-ben indult, és a Gateshead- ben élő vakok, gyengénlátók könyvtári ellátását tűzte ki célul. Eredetileg napi hangos újság előállítása és kazettára vett információk szolgáltatása szerepelt feladataik között. Az 1987-es kezdet óta eltelt időszakban az AIRS projekt országos „átírási” vállalkozássá nőtte ki magát Braille és öregbetűs írású dokumentumok, audio kazetták, mágneslemezek előállításával. Az újságkészítés teljes folyamata helyben zajlik, ötszáz példányt készítenek el naponta, melyeket még aznap kézbesítenek is. A dokumentum a TyneCable teletextjén is adásba kerül egy nap ötször, jelentősen megnövelve az ellátott személyek számát.

4. Vizuális információk elektronikus szolgáltatása (ELVIS)
Az ELVIS (Electronic Library Visual Information Services) olyan közös kezdeményezés, amelyben a gatesheadiek partnere a Brit Siketek Szövetsége (British Deaf Association) és a British Telecom. 1996-ban mutatták be a szolgáltatás főbb műszaki jellemzőit a siketek közössége számára. A program ötvözi a jelbeszédet a modern telematika adta lehetőségekkel, és az elérést olyan stratégiai pontokon teszi lehetővé, mint a siketek klubja, vagy a települési könyvtárak hálózata. Ezen felül biztosítja a jelbeszédes információkat tartalmazó digitális videó- könyvtárak távhasználatát, kapcsolatot teremt olyan tájékoztató szakemberekkel, akik magas fokon ismerik a siketek jelbeszédét. Ők kapuként szolgálnak a közkönyvtárakban tárolt és feldolgozott információkhoz. A program sajátos eleme még a videotelefon használata, amellyel a digitális videó- könyvtár elérhető. Az ELVIS projekt egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a modern technika adta lehetőségek képessé teszik a siketeket is a saját nyelvükön való kommunikációra.

(Nagy Ferenc)
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