
felmerült kérdéseket, teljesen felkészületlenül ke- Lásd még 112,148,150,152,170-172,181,206 rülünk szembe az ebből adódó új kihívásokkal.
(Fazokas Eszter)

Könyvtárépítés,
-berendezés

Lásd 121-122,133
Számítógépes Könyv 

töri rendszerek

98/202
DIEROLF, Uwe: Entwicklung eines i3v-basierten Er- 
werbungsmoduls an dér Universitátsbibliothek 
Karlsruhe =  Bibliotheksdienst. 31 .Jg. 1 9 9 7 .10.no. 
1991-2004.p.

Egy i3v nevű információs rendszer alapján működő 
szerzeményezési modul kifejlesztése a Karlsruhei 
Egyetemi Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Gépi állománygyarapítás; Szá
mítógép-hálózat

Az utóbbi években a Karlsruhei Egyetemi Könyvtárban főleg a külső szolgáltatások átvételére helyezték a hangsúlyt, míg egyes fontos belső munkák manuálisan, a számítástechnika mellőzésével folytak. En

nek az áldatlan állapotnak a megszüntetésére dolgoztak ki egy automatizálási koncepciót.A megvalósítás alapvető eleme az i3v márkanevű információs rendszer, amelyet a karlsruhei egyetem informatikai tanszékén fejlesztettek ki és 1996 szeptemberében helyeztek üzembe. (Emellett Hohen- heim, Mannheim és Bochum egyetemén működik.) E rendszer képezi a működés valamennyi fázisát átfogó számítástechnikai megoldás alapját. Az i3v-t azért választották, mert fejlesztése megfelelő színvonalú, emellett nyűt rendszerként üzemel, tehát képes különböző interfészek csatlakoztatására, amelyeket a katalogizálásban és kölcsönzésben használatos OLIX adatbáziskezelő rendszer és a délnyugat-német regionális könyvtári hálózat (SWB) (amelyhez a rendszer a kliens-szerver elven kapcsolódik) megkíván. Az i3v rendszert Windows-NT- szerver egészíti ki. Az elmúlt fél évben a karlsruhei GINIT-céggel együttműködve fejlesztették ki a gyarapítási modult.A gyarapítási modul alkalmazásával javult az elő- szerzeményezés minősége; egyszerűsödött a külső adatok átvétele; megszűnt a többszöri feldolgozás; automatikusan zajlik a megrendelés és reklamálás; jobban nyomon követhető a rendelések állása, a költséghelyek gazdálkodása; szintén könnyebbé, áttekinthetőbbé vált a nyilvántartás és a statisztikakészítés. A különböző adatok a WWW-n is megtekinthetők.
(Hegyközi Ilona)
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Lásd még 127
Elektronikus könyv

tár

98/203
GOLDHOR, Herbert [ed.]: Buildings, books and 
bytes: perspectives on the Benton Foundation Re- 
port in libraries in the digital age =  Libr.Trends. 
46-VOl. 1997 .1.no. 1-228.p.

Épületek, könyvek, bájtok: milyen perspektívákat 
mutat a Benton Alapítvány jelentése a könyvtárak 
helyéről a digitális korban. -  Tematikus szám, 13 
közlemény

Elektronikus könyvtár; Jövő könyvtára; Könyvtár
kép; Kutatási jelentés

A közlemények: B. Allén: A Benton-jelentés mint kutatás; D.L. Zweizig: Szilárdak-e az alapok; M. Gorman: Az „információ”-val élünk és halunk; C.R. McClure -  J.C. Bertot: A közművelődési könyvtárak jövőképe: változatos stratégiák egy sokszínű nemzet számára; W.F. Birdsall: „New Deal” a digitális kor könyvtárai számára?; M.B. Line: Brit reakció a jelentésre; H.S. White: Vak vezet világtalant; G.E. Holt: Épületekkel, könyvekkel, bájtokkal és dollárokkal balanszírozva; K. de la Pena McCook: Új metaforák keresése; R.T. Sweeney: Álljunk a fejlődés élére, imponáló új szolgáltatásokkal; A. Odlyzko: A könyvtárak fejlődése folyamatos változást jelent; L.S. Estabrook: Válasz a Benton-jelentésre; Épületek, könyvek, bájtok: könyvtárak és közösségek a digitális korban (a Benton-jelentés teljes szövege; ismertetését lásd a 204. tételszámon).Bevezetőjében a szerkesztő áttekinti a hozzászólók mondanivalóját. Különböző oldalról közelítik meg a

témát, de többen is felhívják a figyelmet a jelentés bizonyos hiányaira: 1. tanulságos (bár jórészt ismerős) adatokat tartalmaz, de felületesen értelmezi őket; 2. a Kellogg-ösztöndíjasok nem reprezentálják a könyvtári élet vezetőit, az itt bemutatott „közvélemény” nem azonos azzal, amellyel mindennapjainkban találkozunk, s kivált az elitcsoport nem jellemző az amerikai polgároknak erre a rétegére; 3. csak a könyvtárak változásáról beszél a jelentés, a könyvtárosokéról nem; 4. csak a technológia fejlődésében látja a veszélyt a könyvtárak jövőjére, holott a technológiai fejlődéshez kapcsolódó ideológia a lényeg, amelyhez hozzátartozik a kormányzat tartózkodása az információáramlás szabályozásától és visszavonulása a közszolgáltatások anyagi támogatásától.
98/204
Buildings, books and bytes: libraries and commu- 
nities in the digital age. Publ. by the Benton Foun
dation. Funded by the W.K.Kellogg Foundation =  
Libr.Trends. 46.vol. 19 97 .1.no. 178-223.p.

Épületek, könyvek, bájtok: könyvtárak és közössé
gek a digitális korban (Benton-jelentés)

Elektronikus könyvtár; Jövő könyvtára; Könyvtár
kép; Kutatási jelentés [forma]

A Benton Alapítvány a Kellogg Alapítvány megbízásából arról folytatott vizsgálatot, hogy az amerikai polgárok mit várnak a könyvtáraktól a digitális korban, és mennyire hajlandók támogatni őket. Egyrészt nagy méretű, a társadalom minden rétegére kiterjedő közvélemény-kutatást végeztek és az olvasók egy kisebb, kiemelt csoportjának a véleményét is megkérdezték, másrészt pedig a Kellogg Alapít
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vány ösztöndíját élvező vezető könyvtárosokat kérték fel, vázolják elgondolásaikat arról, mi lesz a könyvtár szerepe 30 év múlva; ez utóbbiak 1996 májusában konferencián tárgyalták meg a vizsgálat eredményeit, majd a Benton Alapítvány terjedelmes jelentésben összegezte a tanulságokat. -  A Library Trends egy egész számát szenteli a jelentés kommentálásának, illetve a vele való vitának, s teljes szövegével közli a jelentést is, amely az alábbiakat tartalmazza:1. A könyvtári szakma vezető képviselői szerint a jövő útja a „hibrid” könyvtár, amelyben a nyomtatott és a digitális információknak egyaránt helyük van. Az elektronizálás lehetővé teszi több, különféle típusú (pl. egyetemi és nagy közművelődési) könyvtár szoros együttműködését, sőt összeolvadását, valamint egyéb gyűjtemények (állami levéltárak, üzleti adatbázisok, elektronikus hang- és filmanyag) beolvasztását a könyvtárba. Egyesek szerint nemcsak közvetíteniük, hanem termelniük is kell az információkat. Állniuk kell a versenyt egyéb információszolgáltatókkal, de együttműködést is építhetnek ki velük (pl. az iskolákkal, sőt könyváruházakkal). A könyvtárra mint fizikai helyre, épületre is szüksége van a közösségnek, a személyes találkozások mellett különféle, csoportok rendezvényeinek a színhelyeként. Különösen nagy szerepet kap az információhoz való hozzáférési esély egyenlőségének biztosításában, „védőhálót” nyújthat azok számára, akik anyagiak és technikai ismeretek hiányában leszakadnak a társadalom többségétől, amely intenzíven használja a digitális információforrásokat. Ezzel viszont együtt jár annak a veszélye, hogy a hátrányos helyzetűeknek szóló intézménnyé válik, elveszíti tehát a közösségben döntő befolyással bíró és az adókról döntő jómódú polgárság támogatását.2. A közvélemény-kutatás azt firtatta, hogy a költségvetési megszorítások idején a könyvtár melyik funkcióját tartják feltétlenül megőrzendőnek a polgárok. Kiugróan népszerűnek bizonyult a gyermekeknek szóló felolvasás és egyéb gyermekfoglalko

zás; ezt követi az új könyvek vásárlása, az épület karbantartása, a számítógépes és online szolgáltatások biztosítása azoknak, akiknek nincs saját számítógépük. Kiderült, hogy az a réteg a legszorgalmasabb könyvtárlátogató, amelynek tagjai könyveket is vásárolnak és saját számítógépük is van. -  A megkérdezettek általában szeretik a könyvtárat, de a nők jobban értékelik, mint a férfiak; különösen ragaszkodnak hozzá a gyermekes családok és a színes bőrűek. Nem érzik viszont szükségét a 18-24 évesek; nekik fontosabbak a saját számítógépükkel szerzett információk. -  A nagy többség hajlandó volna külön adó megszavazására is a bajba jutott könyvtár megmentésére vagy az új technikai eszközök beszerzésére; akik viszont nem járnak könyvtárba, a térítéses szolgáltatás hívei (az fizessen, aki igénybe veszi a könyvtárat).3. Lesújtó volt a kiemelt 11 tagú elitcsoport véleménye; ennek tagjait Washington egyik elővárosának olyan fehér polgáraiból válogatták össze, akik iskolázottak és gyakran járnak könyvtárba. Becsülik a könyvtárat a gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokért és egyes ritka dokumentumok megtalálásának lehetőségéért, de úgy látják, hogy a technikai forradalomban fölöslegessé válik. Hogy 30 év múlva is korszerű lehessen, ahhoz rengeteg pénzt kellene beleölni, amit másutt érdemesebb felhasználni. Egyikük szerint a szegényeknek szóló karitász-intézmé- nyeknek kell majd nyilvánítani a könyvtárat, hogy adójukat így csökkentő szponzorok pénzéből tengődhessen. Könyvtári szakmára, szakképzett könyvtárosokra nem lesz szükség; bízzák a könyvtárakat 50-60 év körüli agilis nyugdíjasokra, akik örülnek, ha itt társadalmi munkát végezhetnek, s így hasznosnak érezhetik magukat.4. Néhány időszerű politikai kérdést is figyelembe kell venni a könyvtár jövőjének kialakításához. Ilyenek: az „univerzális szolgáltatás” (ez a távközlési lehetőségek kedvezményes igénybevételét jelenti, hasonlóan az iskolák vagy a vidéki egészségvédelmi munkások kedvezményéhez); a teljes szólásszabad
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ság alkotmányos joga és „a kommunikáció erkölcsösségét” védő törvény közötti feszültség; a szellemi tulajdon, illetve a szerzői jog okozta korlátozások, amelyek főleg a digitális információk terjedését gátolják; a szövetségi, állami, illetve városi anyagi támogatás csökkenése, az iskolákkal való egyre nehezebb osztozkodás a kultúrára jutó közpénzeken.5. A Kellogg-ösztöndíjasok konferenciája mindezek alapján az integrált információforrások gyűjteményének mindenki számára hozzáférhetővé tételében s a más információszolgáltatókkal való együttműködésben látja a könyvtár jövő feladatát. Nagyon fontos azonban, hogy a könyvtárosok által kialakított koncepciót a nagyközönség számára is vonzóvá tegyék, erőteljes propagandakampánnyal változtassák meg a könyvtárról és a könyvtárosokról jelenleg elterjedt képet.
(Kövendi Dénes)

98/205
MACHALSKA-GARBACZ, Anna: Nasza przyszfosc: 
bibliotéka elektroniczna czy bibliotéka cyfrowa? =  
Prz.Bibl. 65.rocz. 1997. 2/3.no. 203-210.p. Bibli- 
ogr. 16 tétel.

Rés. angol nyelven

Jövőnk: elektronikus könyvtár vagy digitális 
könyvtár?

Elektronikus könyvtár

A Library of Congress 1994 őszén mutatta be a National Digital Library Program című projektet. Ebben 2000-ig 5 millió dokumentum digitalizálását irányozzák elő. 1995 végéig 210 ezer dokumentum digitalizálása valósult meg, amelyet az USA külön

féle részeiben található 44 tesztelő állomáson lehetett használni.A program egyaránt részesül kormányzati és alapítványi támogatásban, s igen intenzíven folyik propagálása (értekezletek, tanácskozások, folyóirati célszámok révén). Az Interneten is olvashatók a programmal kapcsolatos kutatási eredmények. A végső cél a World Digital Library kialakítása, amely tökéletesített formában érdemibb WWW-rendszerként funkcionálhat.Az USÁ-ban és Kanadában a felsőoktatásban alkalmazzák a digitális könyvtárat, Európában az Else- vier Science jár az élen a Computer Aided Producti- on fór Current Awareness Services (COMPAS) program kimunkálásának köszönhetően.A digitális könyvtárban egyaránt helyet kapnak a szöveges és multimediális információk. Ennek alapján egyfajta szakosodásra is számítani lehet körükben. Fő vonzóerejét azonban a hipertext jelenti majd, feltéve, hogy a rendszerbe csak mérvadó, megismerési és tudományos értékű információk kerülnek bele, amelyeket digitalizálásra igen magasan kvalifikált szolgálatok készítenek elő.A digitális könyvtárral kapcsolatban szerzői, kiadói és terjesztői jogi kérdések merülnek fel, amelyek megoldása korántsem látszik egyszerűnek. Az USA Copyright Hivatala mindenesetre már kidolgozta a Copyright Office Electronic Registration, Recorda- tion and Deposits (CORDS) nevű rendszerét, amely a digitalizált dokumentumokat azonosítási számmal látja el.A digitalizált könyvtár megkívánta szabványosítási tennivalók ugyancsak bonyolultak, különösen ami a keresési nehézségek kiküszöbölését illeti. De e téren is vannak már eredmények, az ún. keresőrendszerek (pl. Magellan, Lycos, Yahoo!, Excite), amelyek megkönnyítik a keresést. Igaz: az általánosan használható keresőrobot az „intelligent agent” még nem született meg.Jövőnk mindenképpen a digitális könyvtár felé visz. Az aggódókat a digitalizálás élharcosai azzal próbál
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ják megnyugtatni, hogy a történelemben csak ritkán fordul elő, hogy egy-egy új technológia teljesen kiküszöböli a régit. Ehelyett -  bizonyos ingadozás után -  az új és a régi technológia tartós munka- megosztást alakít ki egymással. Ennek következté
ben az olvasás és a könyv- és folyóirat-kiadás is fennmarad.

(Futala Tibor)

Lásd még 121

Kiadói tevékenység

98/206
OKERSON, Ann: Copyright or contract? =  Libr.J. 
122.VOI. 1997 .14.no. 136-139.p.

Az elektronikus információk jogvédelme: szerzői 
jog vagy szerződés?

Elektronikus publikáció; Szerzői jog

Az Egyesült Államokban a szerzői jog néhány kivételt enged meg a jogtulajdonosok kizárólagos jogai alól. Ezek közé tartozik a jóhiszemű használat (fair use), amely lehetővé teszi, hogy kutatás, oktatás, újságírás, paródia és kritika céljából ne kelljen az adott mű használatáért jogdíjat fizetni. Hasonló a levéltári és a könyvtári használat.A szerzői jog minden állampolgárra vonatkozik, az elektronikus termékek használatára kötött szerződések (licencek) két fél közötti megállapodást tükröznek. A szerzői jog csak a másolást szabályozza, a szerződések hatóköre ennél szélesebb. A könyvtáraknak nem szabad elfelejtkezniük arról, hogy a szerződések az ő beleegyezésükkel születnek, tehát

tárgyalniuk lehet a feltételekről. A kiadók a szerződések megalkotásakor piaci pozíciójukat igyekeznek védeni, míg a könyvtárak védekezni próbálnak az ezekben gyakran megtalálható, a használatot lehetetlenné tévő túlzott korlátozásokkal és a -  gyakran a nyomtatott változatokét messze meghaladóan -  magas árakkal szemben.A problémák ellenére is elérhetik a könyvtárak, hogy a teljes szövegű elektronikus folyóiratok licen- cei is megengedjék a jóhiszemű használat keretébe tartozó másolást és letöltést.Megoldatlan az archiválás kérdése, hiszen a könyvtárak nem archiválhatják azt, ami nem a tulajdonuk, a kiadók pedig üzleti érdekeik megszűntével nem feltétlenül akarnak az archiválásra költeni.A felsőoktatási könyvtárak, főként konzorciumi formában árengedményeket tudnak elérni.Az információval való kereskedés több bizalmat követel meg, mint más termékeké. Ki kell alakítani a licencekkel kapcsolatos bizalom légkörét, mert nem feltételezhető, hogy a könyvtárak felelősséget vállaljanak egyes felhasználók viselkedéséért.A kérdéskörrel foglalkozik a Liblicence-L@pan- theon.yale.edu elektronikus vitafórum, amelynek archívuma a http://www.library.yale.edu/~libli- cence/index.shtml cím alatt található. További források címei:
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