ez azt jelentené, hogy a források és szolgáltatások
megkülönböztetés nélküli tömege helyett egy, a
saját érdeklődésének megfelelő, személyére szabott
vegyes könyvtár állna rendelkezésre. Ez kapcsoló
dási pontok, szolgáltatások és igények egyeztetésé
vel valósulhat meg különböző szinteken. A haszná
lói profiloknak, a személyiségi jogokat is védelme

ző nyilvántartása még nem oldódott meg. Gyűjte
mény szintű leírások is szükségesek a használói táj
képek megrajzolásához. A Z 39.50 Explain-t hasz
nálják majd a szolgáltatások jellemzésére. Ez azon
ban még nem terjedt el általánosan, ezért az Agora
működtet egy Explain proxy adatbázist.
(Nagypál László)

kal való alkuban: nagy árkedvezményeket (évente
több milliós megtakarítást) érhet el, emellett az
adatbázisok használatára vonatkozólag is kedve
zőbb feltételeket köthet ki; olykor az adatbázis
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DWYER, Jim: Consortial review and purchase of
networked resources: the California State University
experience = Bottom Line. 12.vol. 1998. 1.no.
5-11.p.

Hálózatosított elektronikus állomány válogatása és
vásárlása konzorcium keretében: a Kaliforniai Ál
lami Egyetem tapasztalatai
Adatbázis; Állománygyarapítás; Elektronikus doku
mentum; Egyetemi könyvtár; Együttműködés -helyi;
Gazdaságosság -könyvtárban
A California State University (CSU), amelynek 22
campusa és 200 ezernél több hallgatója van, meg
szervezte az elektronikus dokumentumok közös be
szerzését. A konzorcium tekintélyes vásárlóerőt
képvisel, s ez nagy előny az adatbázis-szolgáltatók
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próbaidős használatára is lehetőséget kapnak a
szerződés megkötése előtt.
Részletesen kidolgozott alapelvek szerint a campusokat képviselő bizottság tartja szemmel az egyes
campusok szükségleteit és az információpiac kíná
latát, és tesz javaslatot a vásárlásra. A döntés a
campusok dolga, de a CSU egy központi irodája
intézi a beszerzést (a tárgyalásokat a szolgáltató
val), és köti meg a szerződéseket. Azokból a doku
mentumokból, amelyek használatára különösen
nagy az igény, elektronikus törzsállományt szervez
nek; ebbe csak olyan adatbázis kerülhet, amelyet
legalább 15 campus megvásárolt.
A cikkíró részletesen ismerteti a konzorcium műkö
dését, amellett kitekintést nyújt más, nagyobb mé
retű konzorciumok tevékenységére is (némelyik
nek a CSU is tagja). Vázolja egyúttal az ilyen együtt
működés hátrányait, veszélyeit is (lassúbb az ügyin
tézés, sokba kerül a központi szerv fenntartása, hát
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térbe szorulnak az egyes résztvevők egyedi sajátsá
gai stb.).
(Kövendi Dénes)
Lásd még 229

Állományvédelem
99/253
BRAND, Stewart: Escaping the digital dark age =
Libr.J. 124.VOI. 1999. 2.no. 46-48.p.

A digitális információk megőrzésének problémája
Elektronikus dokumentum; Megőrzés

A tér, amelyben az információ létezik, a globalizá
ció hatására manapság hihetetlenül kitágult, az in
formáció létezésének időkerete viszont egyre in
kább beszűkül. A magas technológia mindig csak a
jövő évi fejlesztések irányába tekint. Pedig az embe
ri civilizáció élete évszázadokban mérhető. A vesz
teség máris jelentős. A néhány évvel ezelőtt
5 1/4-es floppyra tárolt anyag olyan, mintha nem
is lenne. Eltűntek a megfelelő meghajtók, az operá
ciós rendszerek és a fájlokat létrehozó géptípusok.
A hatvanas, hetvenes években mágneses szalagon
rögzített adatok vagy a MIT úttörő, mesterséges in
telligencia kísérletei szintén elvesztek. A technikai
berendezések avulása jelenleg nagyon gyors. Elég
költséges lenne másfél évenként átalakítani a digitá
lis dokumentumokat a legújabb technológiáknak
megfelelően. A hosszabb megőrzésre szánt doku
mentumokat jelenleg még papíron vagy mikroformában célszerűbb tárolni. Szükség lenne olyan digi
tális formátumra, mely tartósságban felvehetné a
versenyt a savmentes papírral vagy a mikrofilm
mel.
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Amíg a másolatkészítés művelete nehézkes volt, ad
dig tartósabb hordozó anyagokat választottak és
jobban megbecsülték az elkészült példányokat. A
másolás egyszerűsödésével a példányok elértéktele
nedtek. A tárolókapacitás napjainkban gyorsabban
növekszik, mint a megőrizni kívánt információmennyiség. Előfordulhat, hogy korszakunk sötét
korként jelenik meg a jövő embere számára, mert
a legtöbb adat olyan formátumban készül, hogy
még egy ember életénél is rövidebb élettartam jó 
solható neki. Holott korunk minden eddiginél gaz
dagabb dokumentációt hagyhatna hátra. A nyers
adattömegekben későbbi feltáró technikák ismeret
len alakzatokat, rejtett szálakat fednének fel. Sokat
nyerne a történettudomány, ha a sorsdöntő esemé
nyek körüli üzenetváltások (telefon, e-mail), képek
is felidézhetőek lennének. Berlin rendezésének vir
tuális modellje, amit évekig használtak az építé
szek, vagy az Öböl-háború sorsdöntő csatájának
számítógépes terve, most már valószínűleg örökre
elvesztek.
A digitális információt tárolni könnyű, megőrizni
nehéz (amennyiben megőrzésen a katalogizált
anyag folyamatos hozzáférhetővé tételét értjük). A
kevésbé kurrens információkhoz kereskedelmi ér
dek nemigen fűződik, tehát a nonprofit intézmé
nyek, szervezetek feladata, hogy szorgalmazzák
megőrzésüket.
Problémák adódhatnak a később jövők számára a
fájlok tömörített és kódolt tárolásából, a hálózati
helyek változtatásaiból. A szabványos meta-adatok
használata, az egyszerűbb fájlformátumok alkalma
zása és a változtatások naplószerű külön rögzítése
viszont megkönnyítheti a hosszabbtávú megőrzést.
A hálózat emlékezőképessége jelenleg csak mintegy
két hónapig terjed. A fő probléma nem egyszerűen
technikai, hanem a hosszú távú gondolkodás teljes
hiánya. Sürgősen időtállóvá kellene alakítani a digi
tális információkat.
A Hosszú Jelen Alapítvány (The Long Now Founda
tion) egy 10 000 évig járó órát konstruál mint a
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hosszútávú gondolkodás szimbólumát. Az alapít
vány fő célja, hogy elősegítse az információ áthagyományozását évszázadok és évezredek távlatá
ban. Egy időtálló fémlemezes tárolótechnológiát is
létrehoztak a New Mexico-i Norsam Technologies
segítségével. A programokról bővebb információk
találhatók az alábbi címen: ttp://www.longnow.org.
(Nagypál László)

99 /25 a
COX, John: Is everyone passing the buck?

=

J.Inf.Sci. 24.V0I. 1998. 6.no. 444-446.p.

Mindenki másra mutogat az elektronikus publiká
ciók megőrzése ügyében?
Elektronikus publikáció; Könyvkiadás; Megőrzés;
Társadalmi követelmények

Az információpiac valamennyi szereplőjének nem
csak az a problémája, hogy ki legyen a felelős az
elektronikus információk tartós megőrzéséért, ha
nem az is, hogy mit és miképp kell megőrizni. Az
információk zöme a tudományos kutatás végtermé
ke, és hagyományosan nyomtatott folyóiratokban
jelenik meg. A legtöbb elektronikus publikáció csu
pán valamely nyomtatott folyóirat facsimiléje, ame
lyet online szolgáltatnak. A tudományos közösség
és a kiadók is szélesebb spektrumú elektronikus
információcserét várnak, amely ki fogja egészíteni
a hagyományos formákat és amelynek a megőrzése
is nagyobb hangsúlyt kap a jövőben.
A tudományos kutatás információlánca kulcs-sze
replők tevékenységén alapul: egyesek főszereplő
ként (a szerzők, a szerkesztők és az olvasók), má
sok mellékszereplőként (kiadók, könyvtárosok, tu
dásmenedzserek) vannak jelen. Ezek lényegében
ugyanazok a személyek: ők hozzák létre és egyben
„fogyasztják” is az információkat. Vannak más sze
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replők is: indexelést végző másodlagos, tranzakció
kat feldolgozó, dokumentumszolgáltató és újrakia
dó szolgáltatások.
A vita a megőrzésről a kiadók és a könyvtárosok
között folyik: köztük pattog a labda ide-oda. Min
denkinek megvan a maga hagyományos és világo
san elkülönülő feladata: (1) a szerkesztők a folyó
iratok vagy monográfiák tudományos tartalmáért
felelősek; (2) a kiadók gondoskodnak a lektorálás
ról, csomagolják, meghirdetik és terjesztik a létre
jött terméket; (3) a könyvtárosok építik, katalogi
zálják és megőrzik az örök tudományos könyvtá
rat.
A kiadók és a könyvtárosok is a tudományos infor
mációs folyamat kiszolgálói; mindketten érdekel
tek a tartós megőrzésben, mert a tudományos kuta
tás folytonossága azt kívánja, hogy a tudományos
könyvtárban felhalmozott ismeretek mindig elérhe
tők legyenek. A tartós megőrzés bizonyos fokú ál
landóságot feltételez az archiválást végző intéz
ményben. Az egyetemi könyvtárak a középkortól
kezdve őrzik a tudomány eredményeit. A kiadók
- kivéve egy-két egyetemi kiadót - nem rendelkez
nek ilyen nagy múlttal. Az átlagkiadó zavarba is
jön, ha a kiadványai archívuma iránt érdeklődik va
laki. Nem alkalmas a megőrzésre, ez ugyanis a
szakmai és a szervezeti kultúra kérdése is.
A megőrzést a világ könyvtárai sem egyöntetűen te
kintik feladatuknak; jelentős különbség van az
európai és az amerikai gyakorlat között. A legna
gyobb amerikai könyvtárak mindig is elégedettek
voltak magukkal és komplett gyűjteményeikkel, pl.
az UCLA 95 ezer kurrens folyóiratot fizet elő, míg
egy átlagos európai egyetem 8-10 ezer folyóiratot
járat és a könyvtárközi kölcsönzésre, valamint
olyan nemzeti könyvtári intézményekre támaszko
dik, mint a BLDSC. A Library of Congress kap
ugyan kötelespéldányt, de fő feladatának a szövet
ségi kormány szolgálatát, nem pedig azon felada
tok ellátását tekinti, amelyet joggal várnak el más
országok nemzeti könyvtáraitól.
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A kiadók számára az elektronikus dokumentumok
megőrzése gyakorlati kérdés. Ha egy kiadvány
nyomtatott és e-formában egyaránt megjelent, ké
sőbb is rendelkezésre áll a nyomtatott változat; ha
csak elektronikus verzió létezik, abból szükség van
archív példányra, amint a kiadó révén a dokumen
tum már nem hozzáférhető; ha már „kifogyott” az
elektronikus dokumentum, akkor is igen fontossá
válik, hogy legyen egy elérhető archív példány. Ez a
nemzeti könyvtárak szerepvállalását veti fel a meg
őrzésben - a nyomtatott dokumentumok köteles
példányai megőrzésének analógiájára. Egy örökös
elektronikus archívumot fenntartani a folyton vál
tozó technológia mellett nagy felkészültséget és
megfelelő anyagi lehetőségeket kíván. Emellett
egyeztetést és együttműködést igényel, amire a ver
senyhelyzetben ténykedő kiadók nem képesek.
Világosan látni kell azt is, hogy mit kell és mit
érdemes megőrizni, mire lesz szüksége a jövő gene
rációinak. A tudományos szakirodalom hagyomá
nyos kiadása során minőségi ellenőrzéssel kiszűr
ték a „szint alatti” irodalmat. Ma viszont egyre
több olyan dokumentum létezik, amely kikerüli a
kiadói kontrollt: szürke irodalom, nyers adatok,
„working paper”-ek, feljegyzések, kritikák, vita
anyagok, Internetes konferenciák, stb.
A megőrzés kérdését vizsgálva érdemes az eddigi
archiválási gyakorlatot szemügyre venni: a hagyo
mányos szakember könyörtelenül kigyomlálja az ir
releváns dokumentumokat. Semmi sem indokolja,
hogy ezt a gyakorlatot ne ültessük át elektronikus
környezetbe. Nincsenek erre még ugyan szabályok,
de ki alkothatná meg ezeket, ha nem a könyvtáro
sok.
A kiadók és tudós szerzőik keresik annak a mód
ját, miképp tudnák a tudományos közösséget job
ban szolgálni. Mind a kereskedelmi kiadók, mind a
tudományos társaságok kiadói tesznek kezdemé
nyezéseket, hogy kibővítsék e-folyóirataikat egyéb
szolgáltatásokkal (preprint-szerver stb.). Az Else
vier már elkezdte a tematikus „közösségek” kialakí
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tását, hogy előnyre tegyen szert egy-egy tudomány
ág kommunikációs mechanizmusában. Az Ameri
kai Kémiai Társaság (ÁCS) előfizetést kínál kémiai
adatbázisokhoz (ChemPort), amelyek kiegészítik a
társaság folyóirataiban publikált közleményeket.
Az Institute of Physics Publishing hasonló szolgál
tatás a HyperCite. Az MCB University Press
CD-ROM-ot, online-elérést, e-mail konferenciát kí
nál kiadványai mellé.
Könyvtárosok véleménye szerint a megőrzésre az
egyetlen gyakorlati megoldást a kötelespéldányszolgáltatás kínálja. Tehát az első lépés az állandó
archívum létrehozása felé az lenne, ha a nemzeti
könyvtárak számára biztosítanák a kötelespéldányt
az elektronikus dokumentumokból. Ezek közül
csak a „történeti” dokumentumokat adnák haszná
latba, amelyeknek nincsenek szerzői jogi korlátozá
saik vagy már nincsenek kereskedelmi forgalom
ban.) A legtöbb kiadó szívesen együttműködne egy
olyan megoldás kidolgozásában, amely szolgálná a
jövő tudósait, de nem sértene üzleti érdeket.
(Hegyközi Ilona)

99/255
JAENECKE,

Joachim:

Bestandserhaltung
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Bibliotheque National de France, Paris. Bericht über
einen Besuch von Mitgliedern des Unterausschusses
für

Bestandserhaltung

des

DFG-Bibliotheksaus-

schusses = Bibliotheksdienst. 33.Jg. 1999. 2.no.
262-270.p.

Állományvédelem a francia nemzeti könyvtárban.
Beszámoló német állományvédelmi szakemberek
tanulmányútjáról
Állományvédelem; Nemzeti könyvtár; Tapasztalatcsere
A francia Nemzeti Könyvtár állományvédelmi rész
lege öt helyen működik:
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1. A régi könyvtárépületben (ahol a jövőben a különgyűjtemények kapnak helyet) elsősorban a különgyűjteményi használat igényeinek megfelelő fil
mezéssel és restaurálással fognak foglalkozni.
2. A könyvtár új épületében elsősorban az új be
szerzések és a régi könyvállomány bekötéséről ill.
újrakötéséről fognak gondoskodni.
3. Sable sur Sarthe-ban a folyóirat- és nyomtat
ványgyűjtemények kiköltözése után a különgyűjteményekkel kapcsolatos állományvédelmi munká
kat fogják ellátni.
4. Provins-ban elsősorban a periodikák filmre vite
lét végzik.
5. Bussy-Saint-Georges-ban (kis település Párizstól
keletre 25 km-re) technikai szolgáltató központ
épült, ennek fő feladata a restaurálás, konzerválás
és az állományvédelmi célú filmezés ill. másolatké
szítés az AV anyagokból. Savtalanító műhelye kül
ső munkákat is végez.
Az állományvédelmi részleg évi költségvetési kere
te 44 millió francia frank (FF) a személyi költsége
ken kívül. (A Nemzeti Könyvtár teljes költségveté
se 800 millió FF.)
Az állomány filmre vitelére évi 10 millió FF-t fordí
tanak, ebből 7 milliót külső cégeknek fizetnek ki, 3
millióba kerül a saját műhelyekben történő fil
mezés.
Kötészeti munkákra 16,5 millió FF-t fizetnek külső
cégeknek, akik a régi állományból évente kb. 15
ezer monográfiát kötnek be. Ehhez jönnek az új
szerzemények évi 80 ezer kötettel. Az állományvédelmi részleg minden beérkező új könyvet felül
vizsgál és megállapítja az elvégzendő munkát. (Be
kötés a házi ill. a külső kötészeten, kisebb javítás,
portalanítás, filmezés stb.) A feladatok a mű bib
liográfiai leírása mellé kerülnek, s a munka elvég
zése után sem kerülnek le onnét, hogy megállapít
ható legyen: ki milyen munkát végzett a művön.
Évente kb. 100 ezer új beszerzést néznek át ilyen
módon, a régi állományból pedig mintegy 250 ezer
kötetet. Ezzel a munkakapacitással viszonylag
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rövid idő alatt megtörténhet a régi állomány vissza
menőleges átvizsgálása és állományvédelmi reví
ziója is.
Az első „digitalizációs program” (1989-96-ig) kere
tében 100 ezer könyv szövege vált az OPAC útján
olvashatóvá és 300 ezer kép ugyanilyen módon nézhetővé. 1996-ban Gallica néven új digitalizációs
program indult, (http://gallica.bnf.fr) a francia szel
lemi örökség enciklopédikus bemutatására. (Törté
nelem, politika, irodalom, jog, gazdaság, földrajz,
tudománytörténet.) A szépirodalom terén az első
ill. a gyűjteményes kiadásokat részesítik előnyben
(pl. Balzac műveinek 400 kötete szerepel a tervek
ben.) A Gallica program távlati terve 300 ezer cím
digitalizálásával számol, jelenleg (1998) 100 ezer
felé tartanak.
A 19-20. századi állomány védelmi célú filmre vite
le az új technikai szolgáltató központ feladata lesz.
A tervezett kapacitás: évi 5 millió képfelvétel, a
duplum-felvételekkel együtt. 1998 nyarán 32 dolgo
zó végezte ezt a munkát, ezt a létszámot 110-re
tervezik felemelni. A filmfelvevő készülékek száma
összesen 80. A monográfiákat kizárólag mikrofilm
lapra, a folyóiratokat mikrofilmre veszik fel.
A könyvek tömeges savtalanításának kapacitását öt
éves távlatban évi 300 ezer kötetre tervezik, ennek
felét a Nemzeti Könyvtár könyvei teszik ki, másik
felét más francia könyvtárak állománya. Az ehhez
szükséges gépek azonban még nem állnak rendelke
zésre, és magáncégekkel sem tárgyaltak.
Az állományvédelmi részleghez tartozik a technikai
központban felállított új laboratórium is (300 m2,
jelenleg 3, a tervek szerint 9 dolgozó.) Ez a labora
tórium az állományt veszélyeztető fizikai, kémiai
és mikrobiológiai tényezőkkel foglalkozik, a gombá
sodás, a légkondicionálás, a fertőtlenítés kérdései
vel, a papír minőségének mérésével. Szolgáltatásait
más könyvtárak is megrendelhetik.
A restauráló műhely (850 m2, jelenleg 5, a tervek
szerint 20 dolgozó) évi kapacitását 600 ezer oldalra
tervezik (185 ezer m2), korszerű berendezések segít
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ségével. Jelenleg még csak hagyományos kézi mód
szerekkel dolgoznak.
Az állományvédelmi részleg keretében működik
még egy műhely a könyvek tisztítására és egy
gyorskötészet (24 órán belüli munkákra), valamint
egy csoport, melynek feladata a kiállítások techni
kai előkészítése (állványok, feliratok, passzpartuk).
(Katsányi Sándor)
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51 .roé. 1 9 9 9 .1.no.; 2.no. 2-3.p.; 34-36.p.

Az információrobbanás elfelejtett arca. 1-2. rész
Állományvédelem; Könyvtárhasználat
A könyvtárak jelenleg gyűjteményracionalizálási,
flexibilis feltárási és hozzáférési, hálózati csatlako
zási stb. célból figyelmüket maximális mértékben
az információs technológiákra összpontosítják. Az
állományvédelem kérdései ezzel szemben mostoha
elbánásban részesülnek.
Az információrobbanás következtében a dokumen
tumok túltermelése jellemző korunkra. Emiatt a
könyvtárakban helyhiány lép fel, miközben mind
máig nem jegecesedett ki az elavult állomány selej
tezési joga, nincs mód megtakarítani a nem, illetve
az alig használt dokumentumok tárolási költségeit,
sok probléma adódik a más hordozóra való átvitel
közben, nehéz a használat és az őrzés elsőbbségé
nek eldöntése, nincs elég pénz az állagjavításra és a
restaurálásra. És ezt a sort még tetszőlegesen foly
tatni is lehetne.
Ha egyszer elismerjük földünk genetikai gazdagsá
gának mint sok színt felmutató egésznek fontossá
gát, akkor a megismerést szolgáló dokumentum
alap analóg komplexum, olyan, amelynek legjelen
téktelenebb komponensét is védenünk kell, illetve
gondoskodnunk megóvásáról. E halmazban találha

666

tó nem vagy alig használt egységes olyan „műalko
tások”, mint amilyeneket a múzeumok tíz- és száz
ezres nagyságrendekben őriznek.
A „mindent megőrizni” feladat sikeres megoldásá
hoz ésszerű szervezetet kell kialakítani, ami nem
más, mint a tárolókönyvtárak (esetenként egyetlen
országos tárolókönyvtár) szervezete.
A szerzők - természetesen - tisztában vannak vele,
hogy javaslatuk egyáltalán nem új „kitaláció”, hi
szen régóta foglalkoznak világszerte vele. Még a
volt Csehszlovákiában is többször napirenden volt
e szervezet kialakítása és működési szabályainak ki
munkálása. Ebből annyi valósult meg, hogy - szol
gáltatási funkciók nélkül - a cseh nemzeti könyv
tár szert tett egy központi könyvraktárra.
A tároló könyvtárak azonban csak akkor tölthetik
be hivatásukat, a dokumentumállomány teljességé
nek garantálását, ha részletes gyűjtési és gyarapítá
si szabályaik vannak, illetve ha szolgáltatási sza
bályzatukban egyaránt szerepelnek a leghagyomá
nyosabb és a legkorszerűbb technológiák.
A szerzők hangsúlyozzák: e figyelemfelkeltés ko
rántsem az új eszközök és technológiák ellen lép
fel, mindössze úgy vélik, hogy „ideje visszatérni
azokhoz a kérdésekhez, amelyekről megfeledkez
tünk, mert azt hittük, hogy meg vannak oldva”,
holott nincsenek.
(Futala Tibor)

99/257
KARÚ, Chantel -

HERION, Susan: Plan für das

Vorgehen im Katastrophenfall. Rettungs-Sofortmassnahmen nach Wasser- und Brandschäden = Arbido. 14.Jg. 1999. 1.no. 10-13.p.

Katasztrófa-elhárítási terv. Sürgős mentési intéz
kedések víz- és tűzkárok esetén
Állományvédelem; Elem i károk; M unkaszervezés;
Nemzeti könyvtár
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A közelmúltban sok olyan könyvtári katasztrófa
történt, melynek során értékes, gyakran pótolhatat
lan muzeális állományt pusztított el a tűz vagy a
víz. 1966-ban Firenzében a kiáradt Arno több mint
kétmillió kötetet, köztük kéziratokat károsított
meg, a helyreállítás munkái ma is tartanak. 1986ban egy piromániás felgyújtotta Los Angelesben a
Central Public Library-t, 400 ezer kötet a lángok,
1,25 millió pedig a víz és a füst martaléka lett.
Svájcban, az Obwalden kantonban egy pótolhatat
lan történeti értékű privát fotógyűjteményt öntött
el 1997-ben a víz, a gyűjtemény kétharmada megmenthetetlen.
A berni Schweizerische Landesbibliothek állomá
nya az 1994-ben kezdődő építkezések során szenve
dett kisebb sérülést. (A könyvtárépület mellé terve
zett földalatti raktár építésekor a régi épületben ká
rok keletkeztek.) Mindez arra késztette a könyv
tárt, hogy részletes katasztrófatervet dolgozzon ki.
Ennek szakaszai:
1. A katasztrófa észlelése. A személyek biztonságba
helyezése, riasztás különböző" módszerekkel, az ér
tesítendő személyek elérése az előre megtervezett
utakon.
2. A z első intézkedések. Teendők: ki? mit? hogyan?
Mihelyt a tűzoltóság engedélyt ad rá, a kijelölt fele
lős személyek belépnek az épületbe, az állományvé
delmi csoport tagjai pedig a károsult zónába. A
helyzet megítélése után megszervezik az állomány
mentést a katasztrófaterv vonatkozó részei alapján.
Az első lépéseknél hasznosíthatók a „vészhelyzet
szekrények”, melyek a mentéshez szükséges legfon
tosabb eszközöket (kézilámpák, szerszámok stb.)
tartalmazzák.
3. A mentőakció. Ennek során a mentésben részt

vevő, e célra kiképzett könyvtári szakcsoportnak
választ kell adnia a következő kérdésekre:
- A veszélyeztetett dokumentumtípus esetén mi a
megfelelő kezelési mód?
- Hol vannak a mentési szempontból elsőbbséget
élvező gyűjtemények?
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- Milyen dokumentumtípusnak kell a várható
technikai reakciója miatt elsőbbséget adni?
- Milyen anyagokkal lehet „várni”?
Minden anyagot el kell szállítani a rongált épület
ből, akár megsérültek, akár nem. A prioritást élve
ző gyűjtemények esetében a lehető leggyorsabban
el kell kezdeni a kezelést szárítással vagy fagyasztás
sal.
Megjegyzés: A személyzetnek e célra speciálisan ki
képzett csoportja képes arra, hogy szükség szerint
a könyvtár összes dolgozóját irányítsa a mentési
munkálatok során.
4. A katasztrófa után. Meg kell oldani az állomány
időleges elhelyezését, majd visszaszállítását a hely
rehozott helyiségekbe. Dönteni kell a hosszabb idő
re tervezett konzerválásról.
5. A tapasztalatok értékelése. A katasztrófa után
össze kell gyűjteni a résztvevők véleményeit, érté
kelni kell a tervezet megbízhatóságát, szükség ese
tén módosítani kell a terven.
A Schweizerische Landesbibliothek állományvédel
mi szolgálatának vezetése készséggel rendelkezésre
bocsátja állományvédelmi tervét más intézmények
nek is.
(Katsányi Sándor)

Feldolgozó műn Ica
99/258
GORMAN, Michael: The future of cataloguing and
cataloguers = Int.Cat.Bibl.Cont. 27.vol. 1998. 4,no.
68-71.p. Bibliogr. 9 tétel.

A katalogizálás és a katalógusok jövője
Bibliográfiai leírás; Információs társadalom; Könyv
tárosi hivatás; Tájékoztatási politika; Tárgyi hozzáfé
rés
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A katalogizálás és a katalogizálók jövőjét nem vizs
gálhatjuk a könyvtárak jövőjének, tágabb értelem
ben az olvasás, írástudás és a tanulás jövőjének,
még tágabb értelemben a társadalom és az egész ci
vilizáció jövőjének vizsgálata nélkül.
Nagyon leegyszerűsítve a könyvtár állományból,
személyzetből és egy bibliográfiai struktúrából áll.
Ez utóbbi teszi hozzáférhetővé az állományt és en
nek révén tud a személyzet szolgáltatásokat és
programokat nyújtani. Igen fontos, hogy a könyvtá
ri állomány újabban nemcsak a könyvtár tulajdoná
ban lévő „megfogható” dokumentumokat jelenti,
hanem mindazokat a dokumentumokat, amelyek
hez a könyvtár hozzáférést enged.
A könyvtárosoknak el kell fogadniuk azt a tényt,
hogy a nyomtatott szövegeknek kiemelkedő szere
pe van az oktatásban és a kulturális örökség meg
őrzésében és ez a szerep meg is marad. A jövő
könyvtára összetett, integrált, ún. pánmédiás gyűj
teményekből fog állni. A könyvtárak mindig is be
fogadták a rögzített tudás és az információközlés
és -megőrzés új formáit és integrálták azt gyűj
teményükbe, tevékenységükbe és szolgáltatásaik
ba.
Az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb könyvtári
eszméje az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel
(UBC). A jövő könyvtárának is szüksége lesz bib
liográfiai struktúrára, ha részt kíván venni a globá
lis bibliográfiai számbavétel programjában.
A katalogizálás soha nem volt olcsó tevékenység, vi
szont az kerül igazán sokba, ha nem gondosko
dunk a katalogizálásról, és hagyjuk, hogy haszná
lók ezrei kínlódjanak a kulcsszavas kereséssel és
jussanak irreleváns találatokhoz, miközben nem
jutnak tudomásukra releváns dokumentumok. A
könyvtárosoknak kötelezettséget kell vállalniuk az
elektronikus dokumentumok felderítésére, katalogi
zálására és megőrzésére. A válogatás fő szempont
ja a hasznosság lehet, ugyanabban az értelemben,
ahogy a hagyományos dokumentumoknál. A feltá
ráshoz is ugyanazt a bibliográfiai struktúrát kell
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használniuk. Amikor arról döntenek, hogy mi érde
mes az elektronikus dokumentumok közül feldol
gozásra és megőrzésre, egyszerűen a következő kér
dést kell feltenniük: „Ha mindez nyomtatásban je
lent volna meg, felvenném-e az állományba?” Ha a
válasz igen, az illető dokumentumot - az osztott ka
talogizálás elveinek szellemében - savmentes papír
ra le kell másolni, katalogizálni kell és rekordját át
kell adni helyi, országos és nemzetközi adatbázisok
nak. Az archívumoknak továbbra is papír-alapúaknak kell lenniük, a tömeges elektronikus archívu
mok létrehozását ugyanis jelenleg még áthidalhatat
lan műszaki és gyakorlati problémák gátolják.
A jelenlegi katalogizálási szabályzatok és szabvá
nyok (AACR2, ISBD-k) kis módosítással alkalma
sak az elektronikus dokumentumok formai leírásá
ra. A teljes szövegekben való kulcsszavas keresés
helyett a tárgyi feltárásra a tárgyszójegyzékeket (pl.
LCSH) és a bevett osztályozási rendszereket célsze
rű alkalmazni. A tárgyszójegyzékeket használva vé
get lehetne vetni a céltalan szörfölgetésnek, helyet
te célratörő, hatékony visszakeresési rendszerekre
lehetne támaszkodni. A tárgyszójegyzékek korsze
rűsítéséhez nemzetközi együttműködés lenne kívá
natos (országonként vagy nyelvterületenként az
egyes témákban; a kapcsolódó tágabb és szűkebb
tárgyszavak között kétirányú kapcsolatokat létre
hozva). Az osztályozási jelzetek minden elemét egy
formán kereshetővé kell tenni; egy-egy dokumen
tumhoz csak egy osztályozási jelzetet kell rendelni;
ki kell használni azt az előnyt, hogy az osztályozási
jelzetek, az osztályozási rendszerek indexei és a
tárgyszavas rendszerek közösen használhatók. A
MARC-formátum használata bonyolult rekordokat
eredményez, amelyek a rekordot kevés egyéb re
kordhoz kapcsolják hozzá. Ehelyett egyszerű rekor
dokra lenne szükség, amelyek viszont összetett kap
csolatrendszerrel rendelkeznek.
A technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy a könyv
tárak révén a hatékony bibliográfiai számbavétel
előnyeit mindenki élvezhesse, és az elektronikus
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dokumentumok is bekerüljenek ebbe a nagyszabá
sú programba.
A bibliográfia struktúrának lényeges szerepe ma
rad a jövőben is. A könyvtárosok birtokában van
nak a megfelelő eszközök, a szükséges tapasztalat
és képességek ahhoz, hogy globális méretekben is
megőrizzék és rendszerezzék a rögzített tudást és
információkat, megvalósítsák az Egyetemes Bibliog
ráfiai Számbavétel eszméjét. A katalogizálók számá
ra a jövő különösen sok feladatot ígér, szó sincs ar
ról, hogy szerepük elavult volna - épp ellenkező
leg. A jelenlegi bibliográfiai struktúrákat kell fenn
tartaniuk, bővíteniük és fejleszteniük. Gondoskod
niuk kell az elektronikus dokumentumok rendsze
rezéséről és megőrzéséről a jövő generációk számá
ra, továbbá a bibliográfiai szabványok fejlesztésé
vel elő kell mozdítaniuk a globális együttműkö
dést.
(Hegyközi Ilona)

99/259
ALBRECHTSEN,

Hanne -

JACOB,

Elin K.: The

dynamics of classification systems as boundary
objects for cooperation in the electronic library =
Libr.Trends. 47-VOl. 1998. 2.no. 293-312.p.

Az osztályozási rendszerek együttműködést igény
lő dinamikája az elektronikus könyvtárban
Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; Kísérlet;
Multimédia; Osztályozási rendszer; Számítógép-há
lózat
Az osztályozási rendszerek általában a „konszen
zust” tükrözik, vagyis a társadalom többségének,
ill. vezető rétegeinek a jelenségek összefüggéseiről,
rendjéről alkotott, normának számító felfogását. A
használók érdekeit azonban az olyan osztályozás
szolgálná igazán, amely tekintetbe veszi a „disszenzust” is, vagyis a társadalom különféle csoportjai
nak a normától eltérő felfogását, tájékozódási szo
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kásait, a bennük kialakult „keresőképeket” . A digi
talizálás az eddiginél jóval nagyobb lehetőségeket
biztosít erre, az osztályozási rendszernek zárt rend
szerből nyílttá tételére.
A ballerupi (Dánia) könyvtár kísérletezik ilyen
irányban. Munkájának előzménye a szintén dán
„Könyvesház” szépirodalmi osztályozási rendszer
(1994) gyermekek számára, amely a gyermek ta
pasztalati alapon megállapítható keresési szem
pontjaira épüli. A ballerupiak 1995-ben indították
meg a „Database 2001" nevű programjukat, s en
nek keretében egy multimédia-katalógus kiépítését
a Weben, a használók bevonásával. Ebben a kon
cepcióban a könyvtáros már nem az ismeretanyag
és ismeretrendszer "közvetítője" a használók felé,
hanem a használókkal együtt, az ő konkrét igényei
ket figyelembe véve szervezi meg az ismeretanyag
hoz való hozzájutás lehetőségét. Nemcsak a tárgy
köröket, hanem a használók különféle csoportjait
is ikonok jelenítik meg, ezek alapján, ezeket kombi
nálva választhatja ki a használó a neki legmegfele
lőbb böngészési útvonalat a katalógusban.
Az így kialakult „osztályozási rendszerek” termé
szetesen nem ragaszkodnak a logikai hierarchiá
hoz. A gyermekeknek szóló keresési kategóriák pl.
a következők: 1. A számítógép. 2. Csillagászat, ter
mészet, állatok, környezet. 3. Az első szerelem, a
mai fiatalok. 4. Lovak. 5. Izgalom, humor. 6. Képze
let, tudományos fantasztikum. 7. Könnyen olvasha
tó könyvek. A „lovak” tehát külön, az „állatok” -tói
független kategóriát alkotnak, mert a lányok na
gyon kedvelik a lovakról szóló elbeszéléseket, regé
nyeket.
A használók úgy találják, hogy valóban megkönnyí
tik keresésüket a különféle szempontok kombiná
ciójára épülő válogatás lehetőségei.
(Kövendi Dénes)

99/260
BOWKER, Geoffrey C. - STAR, Susan Leigh [eds.]:
How classification work: problems and challenges in
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an electronic age = Libr.Trends. 47.vol. 1998. 2.no.

Indexelés; Inform ációkeresési rendszer értékelése

185-340.p.

Az osztályozás hatékonysága: problémák és fela
datok az elektronika korában. (Tematikus szám, 7
cikk)
Osztályozás; Osztályozási rendszer; Társadalmi kö
vetelmények
A hét tanulmány elsősorban nem a könyvtári-bibli
ográfiai osztályozással foglalkozik, hanem az osztá
lyozási rendszerekkel általában, szociológiai és pszi
chológiai szempontból. Közös alapgondolatuk: az
osztályozás sohasem lehet objektív, általában a tár
sadalomban uralkodó értékrendet, felfogást képvi
seli, és mellőzi vagy megbélyegzi a marginális cso
portok ettől eltérő értékeit, felfogását. (A marginalitás példájául többnyire a nők és az aidsesek szolgál
nak, a homoszexualitás ezúttal nem kerül elő
térbe.) Többen a betegségek hivatalos osztályozását
elemzik ilyen szempontból. - Tobias (209-217. p.)
könyvtári kérdést vizsgál: arra mutat rá, mennyivel
több információt nyújt egy dokumentumról a neki
szentelt Web-hely, mint az online katalógus szokvá
nyos gépi dokumentumleírása. - Albrechtsen és Ja
cob könyvtári osztályozással foglalkozó tanulmá
nyáról lásd a 99/259 számú referátumot.

Az információkereső rendszerek két legnehezebb
feladata a feldolgozandó dokumentumok kiválasz
tása és indexelése. E feladatok teljesítésének meg
felelő volta nehezen mérhető. Az egyik lehetőség a
különbségek mérése, a következetesség számszerű
sítése, amint ugyanazok, illetve különböző dokumentátorok (indexelők) véghez viszik a feladatot.
A Documentación Médica Espanola 1996-os évfo
lyamát vizsgálták azzal a céllal, hogy a következe
tességet értékeljék a dokumentumok kiválasztásá
ban és az osztályozás fő kategóriáinak kijelölésé
ben, illetve hogy az eltérések okait feltárják. Egy, a
témában szakértő külső dokumentátor ismét elvé
gezte a feldolgozandó dokumentumok kiválasztá
sát. A válogatásbeli egyetértés (az eredeti, a DME
dokumentátora, és a külső ellenőrző szakértő kö
zött) 86%-os volt. A mindkét dokumentátor által
feldolgozásra javasolt dokumentumok indexelésé
nek (a fő osztályozási kategóriák megállapítása) kö
vetkezetessége (ill. a két dokumentátor közti egyet
értés) 78,6%-osnak mutatkozott. Az elemzés sze
rint mind a válogatásban, mind az osztályozásban
leginkább a szakterület központi témáival foglalko
zó dokumentumok esetében volt szinte teljes az
egyetértés. Az eltérés fő oka egy bizonyos témájú
dokumentumok kis csoportjánál mindkét doku
mentátor által elkövetett tévedés volt.

99/261
ABAD

GARCÍA,

(M ohorjenő)
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-
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PÉREZ,

I.

-

ALEIXANDRE BENAVENT, R.: Evaluación de la con-
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sistencia en la indización del repertorio Documenta-

CHEPESIUK,

ción Médica Espanola = Rev.Esp.Doc.Cient. 21.vol.

„Core” of the challenge = Am.Libr. 30.vol. 1999.

1998. 4.no. 389-401 .p. Bibliogr. 21 tétel.

1 .no. 60-63.p.

Rés. angol nyelven

Az Internet rendszerezése: a „Dublin Core” és
egyéb lehetőségek

Az indexelés következetességének értékelése a
Documentación Médica Espanola című repertó
riumnál
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Ron:

Organizing

the

Internet:

the

Elektronikus dokumentum; Gépi dokumentumleírás;
Szabvány; Számítógép-hálózat
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1995 márciusában 52 könyvtáros, levéltáros és ku
tató találkozott egy OCLC-szemináriumon, hogy
megegyezésre jussanak az Internetes dokumentu
mok leíró rekordjának legfontosabb elemeiről. Ti
zenhárom elemet határoztak meg, amelyeket Dub
lin Core Metadata Element Setnek neveztek el. Ké
sőbb angol szakemberekkel összefogva a projektet
kiterjesztve létrehozták az ún. Warwick Framework-öt, egy olyan architektúrát, amely lehetővé te
szi az egyes metaadat-csomagok (pl. a Dublin Core
szerinti és a MARC-rekordok) kölcsönös cseréjét.
Az Internethez kapcsolódó szoftverfejlesztők is igé
nyelték a könyvtárosok közreműködését.
Senki sem tudja, hogy mennyi információ érhető el
az Interneten, de az biztos, hogy szabványokra,
szolgáltatásokra és eszközökre van szükség ahhoz,
hogy a használók hozzáférését segítsük. Az embere
ket úgy vonzza a Net, mint annak idején Amerika
az aranyásókat. A korszerű, a tudományos kommu
nikáció szempontjából létfontosságú információk
jó része csak elektronikus formában és csak az In
terneten érhető el. Miért ne használnák a könyvtá
rosok hagyományos eszközeiket és technikáikat az
Internet rendszerezésére? Az OCLC erre az igényre
válaszolva megalkotta a Cataloguing Internet Re
sources: A Manual and Practical Guide c. meglehe
tősen részletes művet az Internet-források bibliog
ráfiai rekordjainak előállításához. A MARC szerinti
katalogizálás igen munka- és költségigényes. Külö
nös gondot okoz, hogy a katalogizálandó anyag
igen változó.
Tudományágtól függetlenül nemzetközi konszen
zus van kialakulóban arról, hogy az elektronikus
források leírására a Dublin Core-t célszerű alkal
mazni. Nem lépne a MARC-formátum helyébe, ha
nem egymással párhuzamosan élnének tovább. Az
OCLC és a National Center for Supercomputing
Applications 1995-ös Metadata Workshop-jának je
lentése megállapította, hogy bár céljuk egy kizáróla
gosan alkalmazandó metaadat-elemkészlet kidolgo
zása volt, ezeket az elemeket úgy határozták meg,

hogy azokat összetettebb és erősen szabályozott
rendszerekké (pl. USMARC-formátummá) lehes
sen szervezni. A Dublin Core induló 13 elemét azó
ta 15-re bővítették. Egyes speciális igényekhez (pl.
digitális térképek és hasonlók leírása) is könnyen
adaptálható. A Dublin Core további előnye, hogy
minden eleme ismételhető és kereshető, a közpon
tozás és a besorolási adatok tetszés szerint választ
hatók meg. Az adatelemek következetes alkalmazá
sát segíti a Minnesota Metadata Guidelines pro
jekt.
Ahhoz, hogy a MARC-rekordot elő lehessen állíta
ni, professzionális katalogizálókra van szükség. A
MARC-rekord tartalmát bonyolult szabványokból
(AACR2, LCSH, LC és Tizedes Osztályozás) nyerik.
A Dublin Core viszont csak üres mezőket kínál,
amelyeket tetszés szerinti megfogalmazásban lehet
kitölteni. Ha viszont nincsenek szabványok, akkor
nincs szabványos szótár sem, és mindez bibliográ
fiai káoszra vezet.
1998 októberében az OCLC Kutatási Részlege beje
lentette azt a tervét, hogy megkezdi az Cooperative
Online Resource Catalog (CORC) projektet a webforrások közös katalogizálására mind a USMARC,
mind a Dublin Core szellemében. A CORC infra
struktúrát szeretne biztosítani ahhoz, hogy a könyv
tárak a kapukat (gateway) automatikusan építhes
sék. A CORC fontos lépés ahhoz, hogy a könyvtáro
sok bekapcsolódjanak az Internet rendszerezésébe.
(Hegyközi Ilona)

99/263
HILBERER, Thomas: „So lässt sich das Internet
erschliessen!”. Der Trampelpfad der Düsseldorfer
Virtuellen

Bibliothek

(DVB)

=

Bibliotheksdienst.

33.Jg. 1999. 1.no. 54-58.p.

Az Internet feltárása - a düsseldorfi megoldás
Hozzászólás a Bibliotheksdienst 1998. 11. számá
ban megjelent cikkhez (Id. 99/157)
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Számítógép-hálózat; Tárgyi feltárás

Beate Tröger a Bibliotheksdienst múlt évi 11. szá
mában „És Ön hogyan áll az Internet-feldolgozás
sal?” című írásában (Id. KF 99/157) elemzi, hogy
mi volt a szakreferensek szerepe az IBIS-projekt ku
darcában, és rámutat a tudományos értékű Inter
net-források szisztematikus feltárásának fontossá
gára. A használók véleménye is egybehangzó e kér
désben: a könyvtártól várják ezt a szolgáltatást.
Eddig is a gyűjtés, feltárás és a szolgáltatás volt a
könyvtárosok feladata, ez érvényes az Internetre is.
A hagyományos médiumok és az Internet között
két alapvető' különbség van: az egyik mennyiségi
(az Internet feltárhatatlan a maga teljességében), a
másik minőségi (az Internet folyton változik, és az
információk nincsenek meg a könyvtárakban, csak
a rájuk vonatkozó utalások). Ebből két következte
tés adódik: 1) szigorúan, a minőségre koncentrálva
kell válogatni, a kapcsolatokat rendszerezni, annotálni és időnként ellenőrizni, 2) mivel nincs „pél
dány”, feltárási kényszer sincs, ellenben sok esély
adódik a könyvtárak együttműködésére.
Az IBIS-programban azért nem vettek részt a düs
seldorfiak, mert az adatbázis nagyon „könyvtáros
módon”, de kifejezetten felhasználóellenesen volt
felépítve.
A Düsseldorfi Virtuális Könyvtár (DVB) viszont
régóta megvolt, több mint tízezer válogatott, rend
szerezett, nagyrészt annotált és folyamatosan ellen
őrzött forrást kínál valamennyi tudományágban; fo
lyamatosan épül. Felépítését és karbantartását
egyéb munkájuk mellett végzik a könyvtárosok. A
ráfordított idő is elfogadható mennyiségű; max. ha
vi két órát vesz igénybe. A HTML néhány elemé
nek elsajátítása, amelyek az oldalakhoz szüksége
sek, legfeljebb egy munkanapot igényel. Egy új kap
csolat beépítése legfeljebb tíz percet vesz igénybe.
A kapcsolatok ellenőrzése automatikus, a javítás
vagy egy hibás utaló törlése csak egy-két perc.
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Kezdetben a DVB tudományszakonként csak né
hány címet adott meg, azaz csupán olyan Internetforrások szakgyűjteményeire utalt, amelyek a tárgy
ra vonatkozó valamennyi információt megpróbál
ták összegyűjteni. Ezen a fejlesztési szakaszon - t.i.
„ugró-oldalak” (jumping pages) biztosítása a kez
deti kereséshez - hamar túllépett a könyvtár: ké
sőbb az egyes forrásokat is megadták. Mivel nem
törekedtek teljességre, az oldalak gondozása is a
szakreferensek feladata maradt. Az új URL-forrásokat más tematikus gyűjteményekből és virtuális
könyvtárakból, valamint kurrens bibliográfiákból
és a Scout-jelentésből nyerik. Emellett persze a
nyomtatott irodalomban is tájékozódnak, és napon
ta kapnak levélben kollégáktól újabb ajánlott címe
ket - ily módon a DBV az együttműködés terméke.
(Az érdeklődők a http://www.uni-duesseldorf.de/
ulb/virtbibl.html vagy a düsseldorfi egyetemi és
tartományi
könyvtár
nyitóoldalán,
http://
www.ub.uni-duesseldor.de/, illetve a http://
www.ulb.uni-duesseldorf.de/ címen tájékozódhat
nak.)
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 227

Katalógusok
99/264
ANDERSON, Sheila: A new horizon: an evaluation of
a library online public access catalogue = Libr.lnf.
Res.News. 22-vol. 1998. 72.no. 15-24.p. Bibliogr.

Könyvtártudományi kutatás: egy könyvtári online
katalógus értékelése
Ember-gép kapcsolat; Felm érés [form a]; Könyvtártudományi kutatás; Online katalógus
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A cikk részletes és átfogó módszertant mutat be
azoknak a tényeződnek a meghatározására és elem
zésére, amelyek egy új OPAC használatát kényel
messé, illetve nehézzé teszik. A tanulmány a nyúj
tott lehetőségekre, a megjelenítési szempontokra
és a használói tapasztalatokra koncentrál inkább,
mint a katalógus-információk benső tartalmára. A
jelen tanulmány és egyéb kutatások nyomán a gyár
tónak sikerült javítani termékén.
(Autoref.)

99/265
CRAWFORD, Walt: The card catalog and other
digital controversies = Am.Libr. 30.vol. 1999. 1 .no.
53-58.p.

A cédulakatalógus és egyéb vitás kérdések: mi te
kinthető elavultnak és mi nem a digitális informá
ciók korszakában
Cédulakatalógus; Hatékonyság; Információs társada
lom; Online katalógus
A legtöbb olvasó ma még kényelmesebbnek találja
a megszokott cédulakatalógust. Fel kell tárni előt
tük, hogy nem elsősorban azért szükséges a gépi
katalógus bevezetése, mert az minden tekintetben
jobb, hanem gazdaságosabb fenntarthatósága és
egyéb szolgáltatási lehetőségekkel való összekap
csolhatósága miatt. A könyvtárakban az elektroni
ka ma még inkább a könyvtárosok számára nyújt
többletlehetőségeket, az átlagolvasót kevésbé érdek
li a Boole-logika vagy a rekordkapcsolatok problé
maköre. Nem árt, ha a könyvtár technológiailag va
lamivel előbbre tart, mint olvasói, pl. korábban kez
di meg a CD-ROM-ok gyűjtését, alkalmazását mint
a nagyközönség. Viszont nem érdemes túlzottan
előreszaladni a technológiában, és ezzel szakadékot
képezni a használók felé. Másfelől a közművelődési
könyvtár legyen bizonyos szempontból konzervatív
a gyűjtemény építésben, ne selejtezze ki pl. LP
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hanglemez-gyűjteményét csak azért, mert az audio
CD jobb hangminőséget ad, miközben egyelőre
több háztartás rendelkezik hagyományos lemezját
szóval, mint CD-lejátszó berendezéssel. A CD-ROM
kölcsönzés bevezetésének akkor jön el az ideje, ha
bizonyos számú kölcsönző már rendelkezik az ott
honi lejátszáshoz szükséges technikai feltételekkel
és gyakorlattal. Ez vonatkozhatott nemrég a video
gyűjteményre, ma pedig a DVD-re. A digitális do
kumentumokat illetően megállapítható, hogy túl
korai előfizetni térítéses Internet-forrásokra, ha a
könyvtár látogatóinak csak mintegy a 10%-a hasz
nál otthon Internet-forrásokat.
Sok könyvtárosképző intézet ma már túlhaladott
nak véli és alig tanítja a katalogizálást. Láthatjuk
azonban, micsoda minőségi különbségek vannak
egy online katalógusban végzett keresés és egy
web-keresés eredménye között, természetesen az
előbbi javára. Ha minden információt azonos érté
kűnek veszünk - pl. egy elsőéves hallgató web-lapja vagy egy telefonkönyv ugyanannyit ér, mint egy
klasszikus műalkotás -, akkor ez a szemlélet
hosszabb távon valóban veszélyeztetheti nemcsak a
katalogizálás, hanem a könyvtár jövőjét is. A kata
logizálás leértékelésével a feldolgozó munka mara
dék tekintélye is elvész. Pedig szükség lenne után
pótlásra ezen a területen. A számítógépek, bár né
hány eljárást kétségtelenül megkönnyítenek, annyi
ra soha nem lesznek intelligensek, hogy az informá
ciószervezés feladatát megoldják az ember helyett.
A teljes szöveges web-keresés többek között azért
nem helyettesíti a szakkatalógust, mert a használt
szavak nem mindig adják vissza egy szöveg értel
mét. Olykor pedig nehéz rátalálni a fontosabb szö
vegrészekre. Nagyszámú és terjedelmes szövegek
nél a rangsorolás problematikus, heterogén szöve
gek között további probléma, hogy az angol nyelv
ben sok az azonos alakú eltérő jelentésű szó (homo
nima).
Újabb divatos hiedelem, hogy a számítógép képes
értelmi elemzéssel kivonatolni egy szöveget (mean-
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ing extraction) és el tudja helyezni azt egy virtuális
tájképben. A Microsoft Word 97 (vagy a Word 8.0)
rendelkezik egy „Kivonatoló” (AutoSummary)
funkcióval. Ez azonban csak egységes, angol nyel
vű, ügyviteli szövegek esetében működik valame
lyest elfogadhatóan, heterogén szövegkörnyezetben
siralmas eredményt hoz.
Másik szép álom a háromdimenziós adattér (dataspace), mely lehetővé tenné, hogy vizuális navigá
ció útján jussunk el használható dokumentumokig.
Az AltaVista nemrég közreadott egy kezdetleges
adattér alkalmazást a találati halmaz vizuális megje
lenítésével. De ezek csak kétdimenziós és szövegala
pú képek. A cikkíró szerint a virtuális tájképek
azért sem fognak jelentősen fejlődni, mert a meg
bízható gépi relevancia-rangsor lehetetlen.
A holnap könyvtára, mely komplex módon foglal
majd magába nagyon különböző gyűjteményeket
és hozzáférési lehetőségeket, sokkal jobb referensztevékenységet és hatékonyabb tájékoztatási eszkö
zöket követel majd meg. Legfontosabb tájékoztatá
si eszköz a cédulakatalógust felváltó online kataló
gus marad, kiegészítve különféle folyóratindexekkel. A web-es tájékoztatást sürgősen javítani kell,
mert a gyorsan változó virtuális térben könnyű elté
vedni.
(Nagypál László)

99/266
HOMANN, Benno: Einführung in die Kataloge der UB
Heidelberg. Ein WWW-basiertes Schulungsprogramm
= Bibliotheksdienst. 33.Jg. 1999.1.no. 33-38.p.

Bevezetés a Heidelbergi Egyetemi Könyvtár kata
lógusainak használatába - képzés a könyvtár hon
lapján
Egyetemi könyvtár; Használók képzése; Katalógus
használat; Online katalógus; Számítógép-hálózat
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1998 novemberétől az egyetemi könyvtár honlapjá
nak „Oktatás” oldalán katalógushasználati beveze
tést kínál (programozott oktatással) a http://
www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/fachref/
schulung/schul-ka/einf-kat.htm címen. Ezzel a
használók számára kívánják megkönnyíteni mind
a központi könyvtár, mind a tanszéki könyvtárak
katalógusainak a használatát. A kurzus térben és
időben rugalmasan, saját tempóban végezhető el.
A bevezetés kidolgozásában didaktikai-módszerta
ni elveket és a legfontosabb célokat figyelembe vé
ve jártak el. Az elsajátítást részletes útmutatók segí
tik a „További információk” csatolás alatt. A tarta
lom és a felépítés segíti a hallgatók tanulási folya
matát. (Az anyagot az Interneten is el lehet érni a
Javát kezelni tudó hálózati böngészővel.)
(Hegyközi Ilona)

99/267
STEVENS, Norman D.: The catalogs of the future: a
speculative essay = Inf.Technol.Libr. 17.vol. 1998.
4.no. 183-187.p.

Gondolatok a jövő katalógusáról
Cédulakatalógus; Fejlesztési terv; Online katalógus
A cédulakatalógus jellege, a katalógushasználati ta
nulmányok és az elképzelt használati igények azt
mutatják, hogy a jövő katalógusának, amint ezt a
géppel olvasható rekordok kezelése is lehetővé te
szi, nemcsak egyféle formátumban kellene léteznie.
A jelen cikk három szintet javasol: a könyvtáros, az
általános használó és az egyéni használó katalógu
sa. E típusok eltérő formátuma és mérete kielégíte
né a különféle szintű használatok és használói típu
sok igényeit.
(Autoref)
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információkeresés
99/268
BAIGET, Tomás: 25 anos de teledocumentación en
Espana = Rev.Esp.Doc.Cient. 21 .vol. 1998. 4.no.
373-387.p. Bibliogr. 25 tétel.
Rés. angol nyelven

Az online információ 25 éve Spanyolországban
Online információkeresés

25 éve telepítették Spanyolországban az online in
formációkeresés első' termináljait, a legelsőt 1973
novemberében Madridban, a légi és űrtechnikai in
tézetben, amely az európai űrkutatási együttműkö
dést szolgáló adatbázishoz nyújtott hozzáférést. A
következő' jelentős lépés 1975-ben a Kutatási Főta
nács információs és dokumentációs központjának
(amely ekkor már működtetett kötegelt, ill. offline
információkeresési szolgáltatásokat, pl. a Chemical
Abstracts mágnesszalagjai alapján) szerződése volt
a kaliforniai SDC/ORBIT adatbázis-szolgáltatóval,
akkor még legfeljebb 300 bps sebességű telefonvo
nalas, de online információkeresés lehetővé tételé
re. 1976-ban az orvos-biológiai dokumentációs in
tézet létesített online kapcsolatot az amerikai Na
tional Library of Medicine-nel, 1978-ban pedig elin
dult a Red INCA (Red de Információn Científica
Automatizada -automatizált tudományos informá
ciós hálózat) projektje. Az INCA hálózat fokozatos
(kb. a 80-as évek közepéig tartó) kiterjedése ellené
re a 90-es évek legelején is a helyzetet a kis adatbá
zisok, a bonyolult hozzáférés, a rendszertelenség, a
sokféle keresőnyelv jellemezte, és hiányzott a ko
moly, átgondolt tervezettség. A fejlődés következő
szakaszát az online mellett (vagy helyett) az Inter
net megjelenése határozza meg.
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Az 1978-1985 közötti eufórikus „online boom”
utáni időkben - számos különféle ok miatt - folya
matosan csökkent a hostok száma, mígnem - fő
ként az SCD/ORBIT és a Dialog sikere nyomán megszületett a sok európai adatbázishoz hozzáfé
rést nyújtó Euronet-Diane, és a keresőnyelveket
egységesítő CCL (Common Command Language).
Mindazonáltal a hagyományos online szolgáltatá
sok közül csak néhány nagy maradt fenn, és állta
ki az Internettel való verseny próbáját (pl. a
Dialog, Questel-ORBIT, OVID, SilverPlatter, és a
nagy kiadókhoz - Reed-Elsevier. Wolters-Kluwer,
Springer - kapcsolódó online szolgáltatások).
A következő 5-10 évet - bár az adatbázisok előállí
tása és forgalmazása terén számos nyitott kérdés
van még - kisebb-nagyobb mértékben az alábbi té
nyezők is befolyásolják majd:
- igen gyors hálózatok,
- a távközlés liberalizációja,
- az elektronikus folyóiratok fejlődése, a szövegek
mellett a képek megjelentetése,
- az automatikus indexelés,
- intelligens kereső szoftverek,
- az információ ingyenessége,
- a személyre szabott keresőprofilok gyarapo
dása,
- a hardver és szoftverfejlesztések.
(Mohor Jenő)

99/269
ELLIS, David - VASCONSELOS, Ana: Ranganathan
and the Net: using facet analysis to search and
organise the World Wide Web = Aslib Proc. 51 .vol.
1 9 9 9 .1.no. 3-10.p.

Ranganathan és a világháló: keresés a weben és
az eredmények rendezése - vetületes elemzéssel
Gépi inform ációkeresés; Könyvtártudomány történe
te; Számítógép-hálózat; Vetületes osztályozás
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A cikk bebizonyítja, hogy a Ranganathan-féle fazetta-elemzés megfelelő technika a világhálón elhelye
zett dokumentumok szervezésére és keresésére. Is
merteti a web-alapú keresés és indexelés két fő
módszerét: a szavakra, illetve a fogalmakra alapo
zott indexelést. Hangsúlyozza, hogy a fazetta-elemzés mint posztkoordinált osztályozás kitűnő mód
szer a hálózati keresőgépek vagy tárgyköri mutatók
használatának eredményeként kapott találati listák
keresésére és szervezésére. Következtetésként azt
állítja, hogy a fazetta-elemzés filozófiája jobban al
kalmazható a www-források egyenetlen természeté
hez, mint az információkeresés korszerű elméletei.

lásáról az ún. többverziós (többféle keresési alapel
vet használó) rendszerekben.
(Autoref.)

99/271
JACSÓ Péter: Savvy searching = Online CD-ROM
Rev. 23.VOI. 1999. 1.no. 39-41.p.

Intelligens információkeresés
Adatbázis; Hatékonyság; Információhordozó; Infor
m ációkeresési rendszer értékelése; Számítógép-há
lózat

(Autoref alapján)

99/270
FRANTS, Valery I. - SHAPIRO, Jacob - TAKSA, Isak
[et

al.]:

Boolean

search:

current

state

and

perspectives = J.Am.Soc.Inf.Sci. 50.vol 1 9 9 9 .1.no.
86-95.p.

A Boole-logika szerinti információkeresés jelen
helyzete és perspektívái
Inform ációkeresési rendszer értékelése; Keresőkép;
Logika
A legtöbb, napjainkban működő információkeresé
si rendszer a Boole-logikára épül; ezeket általában
Boole-féle keresőrendszereknek nevezzük. E rend
szerek azonban messze elmaradnak a tökéletestől,
ezért fejlesztésük az információtudomány egyik leg
fontosabb kihívása. A szerzők e nézőpontból kiin
dulva egyrészt elemzik a Boole-féle rendszerek kri
tikáit, másrészt rámutatnak pozitív tulajdonságaik
ra. A cikk fontolóra vesz bizonyos negatív hatáso
kat, amelyek akadályt jelentenek a jelenlegi rend
szerek továbbfejlesztéséhez. Végül számos követ
keztetést von le a Boole-logika lehetséges felhaszná
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A keresőnek tudnia kell, hogy problémája megoldá
sához a) melyik információforrást érdemes válasz
tani, b) milyen információhordozón, c) melyik cég
kiadásában, d) milyen áron, e) milyen tényleges
költséggel. Mindegyik változatnak (információhor
dozók, ill. cégek szerint) megvannak a maga elő
nyei és hátrányai, amelyeket a tapasztalt szakem
bernek ajánlatos ismernie; azt is figyelembe kell
vennie, hogy a hivatalos ár mellett mennyi idővel
és költséggel jár még a rendszer használata. Az In
terneten ismeretlen kis kiadók által rendelkezésre
bocsátott információforrások között nem is egy fel
veheti a versenyt a tekintélyes cégek termékeivel. Mindezekben a kérdésekben igyekszik eligazítani
olvasóit a szerző a most induló „Intelligens infor
mációkeresés” című rovatában.

99/272
SALVADOR OLIVÁN, J.A. - ANGÓS ULLATE, J.M. FERNÁNDEZ RUIZ, M.J.: Comparación y evaluación
de las bases de datos ERIC, LISA e ISA dobre el
téma „recuperación de la információn” = Rev.Esp.
Doc.Cient. 22.vol. 1999. 1.no. 50-63.p. Bibliogr. 9
tétel.
Res. angol nyelven
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Az ERIC, USA és ISA adatbázis összehasonlítása
és értékelése az információ-visszakeresés témá
ban
Információkeresési rendszer értékelése; Könyvtártu
dományi adatbázis
19^5. január és 1997. június között bibliográfiai ke
resést folytattak „információkeresés” témakörben
az ERIC, a LISA és a Dialog-on elérhető' ISA adatbá
zisban. A cél annak megállapítása volt, hogy az
egyes adatbázisok mekkora területet fednek le,
mennyire naprakészek, milyen az indexelésük, és
mennyire költséghatékonyak. Mindhárom adatbá
zisra vonatkozó negatív megállapítás a feldolgozás
ban való m eglehessen nagy késés, azaz a napra
kész információk hiánya.
Az ERIC (lévén szabadon elérhető' az Interneten) a
legolcsóbb, ugyanakkor viszonylag kevés folyóira
tot dolgoz fel, azok viszont a legfontosabbak. Pon
tos és teljes körű indexelése pontos találatokat
eredményez, ám mivel alig van olyan informatikaikönyvtári-dokumentációs szakfolyóirat, amelyből
az „Információkeresés” mint téma hiányozna, a tel
jesség komoly problémát jelent, és az adatbázisba
kerülés kb. egy éves késése is a teljesség elérése el
len hat.
A LISA dolgozza fel a legtöbb folyóiratot, és ennek
megfelelően a legtöbb publikáció leírását tartalmaz
za. A késés a legfontosabb periodikumoknál kb. 4
hónap, a többinél ennél nagyobb, ami kevéssé
szolgálja a friss eredmények elérését a keresés so
rán. Indexelése a legkevésbé teljes és specifikus,
ami nyilván negatívan befolyásolja a keresési ered
mények teljességét és pontosságát. A nem odaillő
tételek (a könyvismertetések) jelenléte pedig a leg
drágább adatbázissá tehetik.
Az ISA jelentős számú lapot dolgoz fel, s az egyet
len, amely a szabadalmakat is feldolgozza. Ellenőr
zött tárgyszójegyzékkel rendelkezik, indexelése pon
tos és következetes, ami teljes és pontos eredmé
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nyekhez vezet. A késés gyakorlatilag ugyanakkora,
mint a LISA esetében. Mindenképpen a legdrá
gább, akár a kapcsolódási időt, akár a bibliográfiai
adatonkénti költséget tekintjük.
Összegezve: az átfutási idő mindenhol gátolja a
friss, naprakész tájékozódást, a LISA-nál meg kell
változnia az indexelési politikának, és meg kell fon
tolni a könyvismertetések kezelését, annál is in
kább, mert ezek az adatok drágítják a keresést.
(M ohor Jenő)

99/273
XIE, Hong Iris - COOL, Colleen: Online searching in
transition: the importance of teaching „interaction”
in library and information science education

=

J.Educ.Libr.Inf.Sci. 39.vol. 1999. 4.no. 323-331 .p.
Bibliogr. 13 tétel.

Átalakulóban az online keresés: az „interakció”
tanításának fontossága a könyvtártudományi okta
tásban
Ember-gép kapcsolat; Könyvtárosképzés; dokumen
tálóképzés; Online inform ációkeresés; Számítógép
hálózat
Az információtechnológia újabb fejleményei új ke
resési környezetet teremtettek, amelynek fő jellem
zője a párbeszédes üzemmód. Az interaktív kereső
felületek új generációja és a web-alapú adatbázisok
kihívást jelentenek a hagyományos információke
resési rendszerekhez szokott használók számára,
és új, interaktív keresési ismereteket igényelnek.
Ezért van szükség arra, hogy a könyvtártudomány
oktatói bevezessék az „interakció” oktatását az on
line keresési tanfolyamok tananyagába. Az interak
ció témáját jelenleg sokan kutatják; a szerzők sürge
tik e kutatások eredményeinek beépítését az okta
tásba és a gyakorlatba.
(Autor ej.)
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Elektronikus dokumentum; Közm űvelődési könyvtár;
Munkaszervezés; Referensz; Távközlés

Lásd még 261, 284

Olvasószolgálat,
referen si

Az amerikai Baltimore Megyei Közkönyvtár a ha
gyományos és a digitális (elektronikus) referensz-

Ezzel a címmel rendezett szemináriumot 1998 júni
usában a Kongresszusi Könyvtár. A probléma két
oldala: milyen lehetőségeket nyújt a könyvtárak referensz-munkájához az Internet, és fölöslegessé tehetik-e a „reális” könyvtárak referensz-munkáját a
digitális könyvtár elvére épülő kérdés-felelet szol
gáltatások. Az egyes közlemények tárgya: az infor
máció ökológiája; a könyvtáros mint döntő lánc
szem; vállalja-e a könyvtár a távreferensz-munkát?;
a reális könyvtár pótolhatatlan szelektáló tevékeny
sége az Internetre épülő referenszben; a K-12 köz
oktatási digitális referensz-szolgáltatás tanulságai;
egy megyei könyvtár, átmeneti állapotban a digitá
lis referensz felé; az elektronikus referenszhez ki
dolgozandó irányelvek.

szolgáltatás integrálása során a következő tapaszta
latokra tett szert:
Az elektronikus szolgáltatások kihívásai többek kö
zött a következők:
- az új források megismerése és kezelésük megta
nulása, a források értékelése; ezt követően hely
ben egy „virtuális referensz-pult” kialakítása
(FirstLook-nak nevezték el), a tájékoztató mun
kát segítő legfontosabb belső és külső elektroni
kus eszközök integrálásával;
- a szükséges többlet-idő megtalálása, ugyanis a
referensz-folyamat az elektronikus források
használatával a tapasztalatok szerint hosszabb
időt vesz igénybe, mert több lehetséges forrást
kell ellenőrizni, hosszabb időt vehet igénybe a
jó kereső-stratégia kialakítása, a használók felvi
lágosítása, a folyamat közben nekik nyújtott m a
gyarázat, továbbá a hálón alapuló (ill. a hálóról
származó) információk megbízhatóságával kap
csolatos felvilágosítás is időigényes;
- a magasabb szintű elvárásokkal való szembesü
lés;
- a könyvtár küldetésének teljesítése érdekében a
könyvtárosi alapfunkciók újrafogalmazása.
Az elektronikus referensz-szolgálat bevezetése az
alábbi előnyökkel járt:
- a kérdések lényegesen nagyobb körére tudnak
válaszolni;
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- a kis könyvtárak kiterjedtebb referensz-szolgáltatást tudnak nyújtani;

99/274
Reference service in a digital age. Special issue =
Ref.User Serv.Q.

38.vol.

1998.

1.no.

17-21.p.,

47-81.p.

Referensz a digitális korban (Tematikus szám, 8
közlemény)
Konferenciai anyag -nemzeti [forma]; Referensz;
Számítógép-hálózat; Távközlés

Ref.User

- a könyvtárosok új szerepeket találnak mint navi
gátorok és mint oktatók;

A referenszmunka új jelentése: átmeneti állapot
egy közművelődési könyvtárban

- a technológia révén a gyűjtemények nagyobb
„referensz-tartalommal” egészülhetnek ki.
Miközben a könyvtárosok elveszítik azt a biztonsá
got, amit a nyomtatott referensz-művek nyújtanak,

REGER, Nancy K.: Redefining reference services:
Transitioning

at one public library

=

Serv.Q. 38.vol. 1998. 1.no. 73-75.p.
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további források hihetetlen választéka és friss (szin
te naprakész) információk állnak rendelkezésükre,
ami olyan válaszok adására tesz képessé, amit még
egy-két éve sem gondoltak volna. Az új technológiá
val megbarátkozva „született tanárként” adják to
vább ismereteiket az olvasóknak a legkülönfélébb
nyilvános, csoportos bemutatókon, foglalkozáso
kon (pl. Internet idősebbeknek stb.)
A könyvtár web-helye természetes módon vált a
megye helyi közösségi információinak közvetítőjé
vé is (a női szavazók ligájának kalauzától a családsegítő szolgáltatásokon keresztül a megyei gazdasá
gi fejlesztési osztállyal közösen kialakított - statisz
tikai, demográfiai, pénz- és adóügyi, vállalati, vál
lalkozási adatokat tartalmazó - üzleti információs
szolgáltatásig).
Miközben az elektronikus referensz nagyobb tu
dást, több értékítéletet, több időt kíván meg a
könyvtárostól, az eredmény a minden eddiginél
jobb és átfogóbb referensz-szolgáltatás nyújtására
való képesség.
(M ohorjenő)

99/276
TERESIN,

V.:

Preemstvennost’

v

sisteme

obsluzivania = Bibliotéka. 1 9 9 8 .12.no. 22-23.p.

Az olvasószolgálati rendszer öröksége
Olvasószolgálat

A különböző típusú és rendeltetésű könyvtáraknak
az olvasószolgálat szempontjából egymáshoz kap
csolódó láncszemeket - hat tagból álló láncszem
sort - kellene alkotniuk. Nevezetesen a következők
ről van szó: családi magánkönyvtárak (gyerek
könyv gyűjtemények), iskolai könyvtárak, gyerek
könyvtárak, nyilvános könyvtárak (a szerző a ke
vés számú ifjúsági könyvtárat is ide sorolja), a fel
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sőoktatási és szakkönyvtárak, végül a nemzeti
könyvtárak.
Tekintettel arra, hogy a felnövekvő, illetve a felnőt
té vált olvasó - optimális esetben - a láncolat vala
mennyi könyvtártípusát kipróbálja, azt dokumen
tálja, hogy a típusok iménti differenciálódását az ol
vasói szükségletek teljes mértékben igazolják.
A probléma nem is ez, hanem az, hogy amikor
egy-egy nemzedék - életkorára jellemző elfoglaltsá
gánál fogva - más könyvtártípus használatára len
ne kénytelen „beállni”, az indokoltnál sokkal töb
ben morzsolódnak le belőle, azaz - noha objekti
ven szükségük volna rá - megszűnnek könyvtárhasználók lenni.
Más szóval kifejezve: a különféle könyvtárak olva
sószolgálata „kimenő” olvasóit általában módszere
sen „nem örökíti át” a következő könyvtártípus ol
vasószolgálata számára, s a fogadásra illetékes fel
sőbb láncszemet reprezentáló könyvtárak olvasószolgálata sincs felkészülve erre a feladatra.
Az átörökítési feladat elvégzése a magánkönyvtá
rakból kiindulva a nyilvános könyvtárba érésig ve
zető úton volna különösen fontos. A szerző úgy vé
li, hogy a helyzet sokat javulna, ha a szervezetileg
elkülönült gyerekkönyvtárak beintegrálódnának a
nyilvános könyvtárba. Mindenesetre az egyes nem
zedékek olvasóinak minden következő könyvtártí
pusba történő átörökítésének kérdése olyan kuta
tandó téma, amelyben korántsem csak a könyvtártudománynak vannak feladatai, hanem a könyvtári
pedagógiának, a könyvtári és bibliográfiai kognitológiának és a dokumentológiának is. A különféle
kutatások eredményeit ötvözni kell, és gyakorlati
lag hasznosítható módszerekké kristályosítani.
Egyebek között e feladat sikeres megoldását is bíz
vást sorolhatjuk azon garanciák közé, amelyek tu
dást szerető új nemzedékkel gazdagítják a társadal
mat.
(Futola Tibor)
Lásd még 244
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liográfiai adatbázisok és teljes szövegű adatbázi
sok).
(Autoref. alapján)
Lásd 295

99/278
BJORNSHAUGE, Lars: Opinion paper: from interlending

and

document

delivery to

co-operative

collections and document access = Interlend.Doc.
Supply. 27.VOI. 1999. 1.no. 30-32.p.

99/277
CLINTON, Pat: Charging users for interlibrary loans
in UK university libraries -

a new survey =

Interlend.Doc.Supply. 27.vol. 1 9 9 9 .1.no. 17-29.p.

Térítési díjak a könyvtárközi kölcsönzésért a brit
egyetemi könyvtárakban: egy újabb felmérés
Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Könyvtárközi
kölcsönzés; Térítéses szolgáltatás
A jelen elemzés folytatása egy 1994-es felmérés
nek. Célja a legújabb gyakorlat feltérképezése a brit
egyetemi könyvtárakban a térítés és egyéb, a könyv
tárközi kölcsönzéshez kapcsolódó kérdések vonat
kozásában. A kiküldött 325 kérdőívre 170 (52%)
válasz érkezett, amelyek közül 120 (70%) nyújtott
könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatást. Ezek közül
117-en számoltak be részletesen térítési politikájuk
ról. A 117-ből 76 könyvtár (65%) szolgáltat téríté
sért. Az ingyen szolgáltatók közül elenyészően keve
sen tervezik a térítés bevezetését a jövőben. A leg
népszerűbb díjak ezek: hallgatóknak és oktatóknak
1 font kérésenként, külsősöknek 7-10 font. Ahol
egységárat számolnak, a leggyakoribb ár az 5 font
volt, ezt követte az 1 font, majd a 2 font követke
zett. Külön probléma: kell-e fizetnie a használónak
azért a dokumentumért, amelyet nem vitt el. Az
elektronikus források használata egyre nagyobb
szerepet játszik a dokumentumszolgáltatásban (bib
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Különvélemény: a könyvtárközi kölcsönzéstől és a
dokumentumszolgáltatástól a kooperatív állomány
alakítás és hozzáférés felé
Dokumentumszolgáltatás; Együttműködés -regioná
lis; Elektronikus dokumentum; Gazdaságosság
-könyvtárban; Térítéses szolgáltatás
Ha a könyvtárosok térítés ellenében hozzáférést biz
tosítanak közösen kifejlesztett digitális gyűjtemé
nyekhez, ezzel enyhíthetik költségvetési gondjai
kat, és folytathatják a kutatók információigényei
nek kielégítését szolgáló küldetésüket. Ha viszont
továbbra is abban hisznek, hogy a könyvtárközi
kölcsönzésnek és a dokumentumszolgáltatásnak in
gyenesnek vagy támogatottnak kell lennie, e szol
gáltatások minősége tovább fog hanyatlani, és az
elégedetlen használók fokozatosan a kereskedelmi
szolgáltatókhoz fognak fordulni.
(Autoref.)

99/279
BOECKH,

Dorothee

-

SCHOPPMANN,

Harald:

Erweiterung des Heidelberger Electronic Document
Delivery (HEDD) geglückt. Erfolgreicher Einstsieg in
Mannheim = Bibliotheksdienst. 33.Jg. 1999. 3.no.
447-454.p.

A heidelbergi elektronikus dokumentumszolgálta
tási rendszer sikeres alkalmazása Mannheimben
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Cikk; Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár;
Együttműködés -regionális; Számítógép-hálózat
1998 ősze óta új szolgáltatásként elektronikus do
kumentumszolgáltatást biztosít használóinak a
mannheimi klinikum orvostudományi könyvtára a
heidelbergi egyetemi könyvtárral együttműködve a
HEDD rendszer keretében. A Heidelbergi Egyetem
tudósai - a mannheimi kar dolgozói is oda tartoz
nak - személyi számítógépükről folyóiratcikkeket
rendelhetnek az egyetem és a klinikum könyvtárá
nak közös virtuális folyóiratállományából (4200
cím, 1500 kurrens előfizetés). A kért információk
általában 24 órán belül elektronikus levélben és a
weben rendelkezésükre állnak. A tanulmány az
előzményekkel, a megvalósítás szervezési, tartalmi
és technikai részleteivel és a jövőbeli tervekkel is
szolgál.
(Hegyközi Ilona)

99/280
BELLINI, Paolo: Prestito interbibliotecario e docu
ment delivery in una media biblioteca universitaria:
analisi statistiche e tendenze = Boll.AIB. 38.vol.
1998. 3.no. 335-356.p. Bibliogr a jegyzetekben.
Rés. angol nyelven

Könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumellátás
egy középméretű egyetemi könyvtárban: statiszti
kai elemzés és a tendenciák
Dokumentumszolgáltatás;
Egyetemi
könyvtár;
Könyvtárközi kölcsönzés; Statisztika [forma]
A könyvtárközi kölcsönzés és a dokumentumszol
gáltatás (document delivery) egyre inkább elkülö
nül egymástól. Míg a szoros értelemben vett könyv
tárközi kölcsönzés megmarad könyvtárak közötti
tranzakciónak, ahol a profit nem játszik szerepet, a
dokumentumszolgáltatás (elsősorban a folyóirat
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cikk-másolatokkal való ellátás) egyre inkább a pri
vát szállítók kereskedelmi célú akciója a végfelhasz
náló irányába, kihagyva a könyvtár közvetítő szere
pét. Fontosságuk eléri a hagyományos szolgáltatá
sokét, hiszen az információhoz való szélesebb hoz
záférés eszközei, és szerepük a gyűjteményfejlesz
tésben is jelentős, különösen az elektronikus formá
tumok tekintetében. A mennyiségi növekedés pe
dig részben az egyre több országra kiterjedő együtt
működés (különösen a „harmadik világ” bekapcso
lódása), részben a kérések hálózaton keresztül tör
ténő intézésének következménye.
Nyitott kérdés még a szerzői jogok, a copyright
ügye (a globális problémára eddig néhány - külön
böző - helyi megoldás született), és továbbra is él
a „free or fee”, azaz a könyvtárközi kölcsönzés in
gyenességéről szóló vita is. Az ARL által végzett
vizsgálatok adatai szerint, miközben az utóbbi
években a könyvtárközi kölcsönzési forgalom
45-47%-os növekedést mutat, az e szolgáltatások
kal foglalkozó személyzet létszáma mindössze
0,83-0,85%-kal növekedett. Ennek ellenére a szol
gáltatások minősége nem lett rosszabb, sőt, gyor
sabbá vált, ami a hálózat- és szoftverfejlesztések
nek, az „informatizált” rendszereknek (talán legin
kább az OCLC-nek) köszönhető.
Olaszországban az átfutási idők lényegesen
hosszabbak, mint sok európai országban (ahol
megbízható és hatékony könyvtári rendszer és
jobb infrastruktúra van), és súlyos gond, hogy
nagymértékben függnek a külföldi (és profitra tö
rekvő) szállítóktól. Ugyanakkor a német SUBITO
projekt megmutatta, hogy egy, az olaszhoz hasonló
an decentralizált környezethez is lehet minden te
kintetben rugalmas és hatékony rendszert kifejlesz
teni.
A szállítók közül a BLDSC-t (mind FAXback szol
gáltatását, mind az ARIEL használatát) találják
Olaszországban a leghatékonyabbnak. Az OCLC,
bár igen hasznos lehet, kisebb szerepet játszik, ré
szint mert az olasz könyvtárak nem tagjai a rend
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szernek (így nem viszik be saját adataikat, s nem is
részesülnek a viszonzásként járó előnyökből), ré
szint a díjak megfizetésével kapcsolatos problémák
(a fizetés miatti késlekedés, az előre fizetési kötele
zettség egyes tagkönyvtáraknál stb.) miatt.
A szolgáltatások fontossága és növekvő használata
miatt fontos a statisztikai adatok ismerete, ame
lyek körét ki kell terjeszteni: legalább azt tudni
kell, hogy mennyi a feldolgozott kérések száma és
ebből a kielégített igények aránya, hogyan oszlik
meg az eredeti és a másolat-kérések mennyisége,
milyen a kérők és a szolgáltatók földrajzi eloszlása,
milyenek a válasz- és átfutási idők, mekkorák a
költségek. Részletesen ismertetik a Trentoi Egye
tem könyvtárában 1996 szeptembere és 1997 de
cembere között egy házilag fejlesztett szoftver segít
ségével gyűjtött és elemzett adatokat.
(M ohorjenő)
Lásd még 284

lehetőséget kaptak a számítógéppel való böngészés
re és saját olvasnivalójuk kiválasztására. A szerzők
arról számolnak be írásukban, milyen tapasztalato
kat szereztek a tervezés során, amely a használók
bevonásával
folyt.
(A kávéház
web-címe:
www.nlbuk.org/fiction-cafe.)
A kávéházat az Oktatás- és Foglalkoztatásügyi Mi
nisztérium és alapítványok támogatásával hozták
létre, 67 ezer fontot fordítottak rá. A web-helyet
csökkentlátóknak alakították ki. Például: mivel line
árisan böngésznek, oldalanként legfeljebb 10 csato
lást illesztettek be. Kiemelt fontosságot kaptak a vi
zuális jelzések: eltérő színűek például azok az olda
lak, amelyek tájékoztatást tartalmaznak és amelyek
megrendelési lehetőséget is adnak. A katalógusban
betűrend alapján és műfajok szerint lehet keresni.
A használók ízelítőt kaphatnak egyes művekből, vé
leményt nyilváníthatnak és mások véleményét is
megismerhetik. A használók visszajelzése szerint a
web-hely különböző hardver és szoftver esetén is
jól használható. 1999 végére a katalógus a weben is
elérhető lesz.
(Hegyközi Ilona)

Hátrányos helyzetű
olvasók ellátása
99/282
99/281

POTTAGE, Ted: Access for dyslexic users: the
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Hogyan segíthetünk a dyslexiás használóknak?
Sikeres web-hely gyengénlátók számára
Testi fogyatékos olvasó
Honlap; Vak könyvtárhasználó

„Fiction Café” (szépirodalmi művek kávéháza) a
neve annak a Vakok Nemzeti Könyvtárában (UK)
létrehozott innovatív új web-helynek, amely a csök
kentlátó és vak tizenévesek számára valami olyan
dolgot kínál, amelyet ezidáig nélkülözniök kellett:
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Az írástudatlanság és a dyslexia két különböző do
log; az Egyesült Királyságban 4,5 millió dyslexiás
és 6 millió funkcionális analfabéta van. Mind
annyian kiesnek a könyvtárak szolgáltatásainak
köréből, noha néhányuk megnyerése fontos lenne
a könyvtárak mostani ínséges helyzetében (bezárá
sok, a nyitvatartási idő csökkentése).
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1999 októberétől a hátrányos helyzetűekre vonatko
zó törvény (Disability Discrimination Act, DDA) ar
ra kötelezi a szolgáltatókat, hogy változtatásokat ve
zessenek be ott, ahol a sérült embereknek nehézsé
geik vannak a szolgáltatások használata terén, és se
gédeszközöket biztosítsanak, hogy szolgáltatásaikat
használni tudják. Meg kell vizsgálni a következő
ket: Képesek-e megtalálni ezek az emberek a könyv
tárat? Ott meg tudják-e találni, amire szükségük
van; megkapják-e azt, amit megtaláltak; hasznukra
válik-e, amit találnak?
Mivel egyre több mindent publikálnak a nyilváno
san elérhető terminálokon és a hálózaton, az elérhe
tőség kérdéseivel már a legelején számolni kell. Eb
be beleértendő a szöveg szabatos megfogalmazása
és az olyan megoldások mellőzése, amelyekhez a
legújabb számítógéptípus szükséges. (Pl. ha
Java/Javascriptet használ a könyvtár, legyen egy
párhuzamos elérési út a Lynx- vagy a Mosaic-használók számára is.) A hozzáférés legnagyobb gátja
lehet a copyright, amelyet akár egy-egy szöveg fel
nagyításával is meg lehet sérteni.
Csak az elmúlt évtizedben kezdte a legtöbb iskola
és a sajtó komolyan venni a dyslexiát. Igen sok
idős ember él a társadalomban, akinek dyslexiáját
nem ismerték fel. Ugyanakkor egyre többen végzik
el dyslexiás gyerekek az iskolát és tanulnak tovább.
Az információtechnológia segíteni tud nekik a fela
datok megszervezésében, a feledékenység leküzdé
sében, ideértve az indexek használatát is; a jegyze
telésben és egyéb írásbeli feladatokban; az olvasás
ban, ideértve a kulcsszavak keresését a szövegben.
Sok könyvtárban van már elektronikus katalógus,
de nagyon kevés a teljesen dyslexia-barát kataló
gus. Jó lenne például, ha a rendszerbe való belépés
hez szükséges pin-kódot mindenki maga adhatná
meg; egy jóbarát telefonszámát pl. könnyű megje
gyezni. A keresésnek is rugalmasnak kellene len
nie: ha már megvan egy könyv a kulcsszóra való
keresés után, egy hasonló mű keresésekor ne kell
jen újra beírni a szöveget.
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A szövegszerkesztők nagyon sok dyslexiást szabadí
tottak már meg a szótévesztés félelmétől és a csú
nya külalaktól. Hogy érdemes legyen a dyslexiásnak is könyvtárba járniuk, biztosítani kellene szá
mukra, hogy egyes fájlokat lemezre másolhassanak
vagy e-mailként elküldhessenek. Van olyan is, aki
talán szeretné lediktálni a jegyzeteit; lehet, hogy
van sétálómagnója, de szeretne egy diktafont köl
csönözni vagy venni egy üres kazettát a könyvtár
ban. Igen sok könyvtárban árulnak könyvet és
egyebeket. A dyslexiások szívesen vennének ceru
zát, tollat, írótömböt, jegyzetfüzetet, magnókazet
tát vagy floppyt, valamint a másológépekhez m ág
neskártyát.
Az elektronikus kézikönyveket könnyebb kezelni;
igen sok lexikon csak nyomtatott formátumban lé
tezik: ezeket konvertálni kellene a dyslexiások szá
mára. A hangos könyvek is hasznosak, főleg akkor,
ha azonosak a nyomtatott változattal és párhuza
mosan tudja használni a kettőt az olvasó. Igen sok
kormányhivatal publikálja hangszalagon kiadvá
nyait, amelyek ingyenesek; ezeket is összegyűjthetik a könyvtárak olvasóik számára.
Ne feledjük, csak az olvasók tudják megmondani
nekünk, mi az, ami jó nekik. Némely esetben az
információtechnológia az egyetlen megoldás - pl. a
szöveget hanggá átalakító szoftver a számítógépes
fájlok esetében vagy a Kurzweil cég Omni 1000/
3000 gépe a nyomtatott dokumentumokhoz - , de
nem mindig az, sőt még újabb akadályokat is je
lenthet. Mindennél fontosabb a segítőkész attitűd
és annak megértése, hogy minden ügyfél másmi
lyen.
(A cikk bővebb változatát Id.
a
www.sbu.ac.uk/litc/lt/ltcover.html alatt.)
(Hegyközi Ilona)
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A köztünk lévő távolság: a fejlődő országok és az
információs jártasság
Analfabéták; Információtechnológia;
Támogatás
-más országnak; Társadalmilag hátrányos helyzetű
olvasók
Az információs technológia növekvő' használata
egyre nagyobb igényt ébreszt az információtechnológai jártasságok megszerzését szolgáló programok
iránt. Nyugaton az ilyen programokat jól tájékozott

lakosságra, egészséges gazdaságra és az informá
ciók értékére lehet alapozni, ám az ilyen kultúrák
körülményei között kifejlesztett programokat nem
könnyű a világ fejlődő országainak igényeihez
igazítani. Az írástudatlanság, a politikai biztonság
és a gazdasági stabilitás hiánya csak néhány ok,
amiért e programokat nem lehet ezekbe az orszá
gokba átvinni. A cikk részletesen foglalkozik e kér
désekkel, és javaslatokat tesz az információs tech
nológia hatékonyabb használatára a fejlődő orszá
gokban.
(Autoref)

1993 és 1997 között egy nyílt információs hálózatot
hoztak létre Németországban a Z39.50 és az ILL
(könyvtárközi kölcsönzés) nemzetközi szabványok
alapján. A hálózati szolgáltatások lehetővé teszik
adatbázisok keresését (pl. központi katalógusok,
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Hálózati közeg az információkeresésben, a doku
mentumrendelésben és -szolgáltatásban: a német
DBV-OSI II program eredményei és tanulságai
Dokumentumszolgáltatás; Fejlesztési terv; Gépi in
form ációkeresés; Gépi könyvtári hálózat; Központi
katalógus -online
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országos folyóirat-adatbázis stb.) és dokumentu
mok rendelését. A nemzetközi használókat is érde
kelheti az a szolgáltatás, melynek keretében folyó
iratcikkek elektronikus vagy nyomtatott változatát
lehet megrendelni. E szolgáltatások egy, az Inter
nethez csatlakozó web-böngésző segítségével hasz
nálhatók. A cikk ismerteti a DBV-OSI II projekt ke
retében létrehozott hálózat létrehozásának lépéseit.
(Autor ef.)

Lásd még 221, 244-245, 252, 263, 274, 289-290
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