
Állomány,
állományalakítás

01/248
VAN ZIJL, Carol: Electronic bookshops: wow or whoa? 
= Cape Libr. 44.vol. 2000. 6.no. 11-15.p. Bibliogr.

Elektronikus könyvesboltok: áldás vagy átok?

Állománygyarapítás; Elektronikus könyv; Hatékony
ság; Könyvkiadás, könyvkereskedelem; Számítógép- 
-hálózatTagadhatatlan, hogy az elektronikus könyvesboltok megjelenése felrázta a könyvtári anyagok beszerzésének hagyományos formáit. Számos általános könyvesbolt, és szinte minden szakterületen több szakosodott bolt is található az interneten. Ugyanakkor érdekes, hogy a legismertebb, az Amazon is csak forgalma felét bonyolította (1999-ben) könyvekből, a többi video, CD, játék stb. volt, és a megrendelések alig öt százalékát szállította saját leltárkészletéből.Egy előrejelzés szerint 2003-ra a fogyasztók percenként 2 millió dollárt fognak költeni az interneten. Néhány jelentösebb elektronikus könyvesbolt áttekintése után megállapítható, hogy nagyszerű lehetőség több mint egy millió könyv között böngészni, sok esetben a tartalomjegyzékbe, esetleg példa-fejezetbe, könyvismertetésbe is betekintve, megtudni valamit a szerzőről. És mindezt bármikor, hiszen a bolt mindig nyitva van. A katalógusuk napra kész, az árak pontosak (s ha mégsem, megrendelés esetén visszakérdeznek, hogy magasabb áron is kell-e az adott könyv).
568

Ugyancsak kedvező az árak összehasonlításának lehetősége. Az e-boltok legtöbbje nagy engedményeket nyújt, ám többnyire a népszerű, és nem a tudományos könyvtári igényeket kielégítő irodalomból. Az e-boltok legtöbbje inkább a közkönyvtári, mintsem a felsőoktatási és szakkönyvtári gyarapítás forrása lehet. Nagy előnyük a megrendelések igen gyors teljesítése, ám a rendszeres e-bolti vásárlás a világháló gyakori lassúsága miatt idegőrlő is lehet.Az e-boltok az egyéni vásárlóra, nem az intézményire vannak felkészülve, főként olvasmányos irodalmat kínálnak, hitelkártyás fizetést preferálnak (esetleg mást nem is tudnak megoldani), és általában magas szállítási költséget számolnak fel. Gyakran kitűnő forrásai a régebbi vagy már alig kapható kiadványoknak, és a kevéssé ismert helyekről származó dokumentumoknak, jól használhatók az árak és a bibliográfiai adatok ellenőrzésére, és sokan nyújtanak rendszeres figyelő-tájékoztató szolgáltatást is.Összegezve: az elektronikus könyvesbolt „jé!” is, meg „jaj!” is; nagyszerű új eszköz az állománygyarapítás bizonyos feladataihoz, ám nem könyvtár-orientált intézmény. Ha gyarapításunkat az azonnali igény-kielégítés vezérli, és valami most kell, bármi áron, a legjobb megoldás az e-bolt. Ha viszont állományt építünk annak alapján, hogy -  szerintünk -  mire van, lesz szüksége olvasóinknak, az e-bolt csak kiegészítője lehet más szállítók szolgáltatásainak.
(Mohor Jenő) 
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01/249
ISAACSON, David: Discriminating librarians. An aca
demic librarian grapples with a selection dilemma: is it 
porn? = Libr.J. 125.vol. 2000. 19.no. 40-41.p.

Válogatási dilemma: művészet vagy pornográfia?

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Pornográfia; 
Tájékoztatás szabadságaJó néhány könyvtár rendelkezik pornográf irodalommal, a Vatikáni Könyvtár tiltott könyvek gyűjteményétől a szexualitást és nemeket kutató Kinsey Intézetig. Bár sokan irtóznak tőle, a könyvtárak már csak megőrző funkciójuk miatt sem hagyhatják figyelmen kívül a kultúrhistória részét képező dokumentumokat. De még a könyvtárosok is különbözőképpen vélekednek a pornográfia kérdéséről. A Western Michigan University Waldo Könyvtárának bölcsész könyvtárosa saját, szubjektív véleményével ismertet meg bennünket.Irodájába időnként bekopog gyarapító kolléganője. Mindig az iroda hátsó ajtaján, ahol szinte soha senki más. Ez is jelzi, hogy kényes, bizalmas témában szeretne konzultálni. A könyv, amit ilyenkor a kezében tart, pornográf-gyanús. Ha mindketten úgy gondolják, hogy a mű tartalma vagy külleme túlságosan provokatív, és esély van rá, hogy megrongálják vagy ellopják, akkor korlátozzák a kölcsönözhetőségét vagy a nem kölcsönözhető különgyűjte- ménybe irányítják. Az is előfordul, hogy úgy döntenek, visszaküldik a terjesztőnek.A tanakodás közben mindkét könyvtáros zavarban van. Hiszen ők csak kollégák, akik nem sokat tudnak egymás magánéletéről, a provokatív képek fölé hajolva mégis intim témáról kell tanácskozniuk. Persze a durva pornográfia egyáltalán nem sugall intimitást, meghittséget. A szerző véleménye szerint inkább elidegenítő, kellemetlen, és lealacsonyító. A Library of Congress tárgyszavai pedig nem alkalmasak a lágy és a kemény pornó megkülönböztetésére. Pedig a kettő között legalább tíz fokozat van. Ha ez a tárgyszavakban is tükröződne, jóval

könnyebb lenne a könyvtárosok dolga. Mert nagyon nehéz döntésekről van szó. Pornográf-e Edward Weston emberi fenékhez megtévesztésig hasonló zöldpaprika fotója, vagy Robert Mapplethore művészi kompozíciójú homoerotikus fotói? Sok avantgárd alkotó célja a néző sokkolása. A könyvtáros feladata védelmezni ezt a jogot.Biztos ízlés szükséges annak eldöntéséhez, mi kerülhet állományba, és mit kell megóvni a perverzek tekintetétől. És mivel az ízlés meglehetősen szubjektív dolog, mindig lehet számítani ellenvéleményre.
(Fazokas Eszter)

Lásd még 247, 279, 283, 285, 287
Raktározás

Lásd 238
Feldolgozó munka

01/250
ROUX-FOUILLET, Jean-Paul: Les puces envahissent 
bibliotheques = Bull.Bibl.Fr. 45.tom. 2000. 6.no. 
66-70.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven 

Új technológia a dokumentumok azonosítására

Adatfeldolgozás; VonalkódA világ számos könyvtára, különösen az Egyesült Államokban, az RFID (Radio Frequency Identification) technológiát választotta a dokumentumok azonosítására a vonalkódos azonosítás helyett. Űjabban Franciaországban is indultak hasonló programok. Az RFID lehetővé teszi az állományok különféle célú kezelését (leltár, visszakeresés, lopásgátlás), továbbá a dokumentumok kölcsönzését és
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a visszavételét. Az ilyen rendszerek telepítésekor meg kell vizsgálni, hogy a költségek arányban van- nak-e a várható haszonnal, és hogy illeszkednek-e az egyéb automatizálási szempontokhoz.
(Autoref.)

01/251
RUIZ-PÉREZ, Rafael: Elección de puntos de acceso 
de autor. Implicaciones de las reglas de catalogación 
en los catálogos automatizados de las bibliotecas 
iniversitarias espanolas = Rev.Esp.Doc.Cient. 23.vol. 
2000. 4.no. 437-460.p. Bibliogr. 51 tétel.

Rés. angol nyelven

A szerző mint „hozzáférési pont” . A katalogizálási 
szabályzatok alkalmazása a spanyol egyetemi 
könyvtárak számítógépes katalógusaiban

Besorolási adat; Dokumentumleírási szabályzat; 
Egyetemi könyvtár; Online katalógus; SzemélynévA könyvtári számítógépesítés egyik legfőbb oka az információ-visszakeresés új lehetőségeinek kihasználása. Mivel a visszakeresést a „hozzáférési pontok” teszik lehetővé, különösen fontos ezek kiválasztása. Tekintettel arra, hogy az angol-amerikai szakirodalomban már számos munka mutat rá az ISBD, a MARC és az AACR2 bizonyos módosításainak szükségességére, empirikus vizsgálatot végeztek annak megállapítására, hogy a katalogizálási szabályzatok (különösen a spanyol Reglas de Catalogación Espanolas -  RCE) mennyiben segítik a szerző mint hozzáférési pont kiválasztását, vagyis a szerző szerinti keresés hatékonyságát a számító- gépes katalógusokban. A vizsgálathoz harminc témakörből (agronómiától közigazgatáson át vallásig) összesen 1315 tételt választottak ki mintának a REBIUN (spanyol egyetemi könyvtári hálózat) adatbázisából. Az eredmények szerint a mintadokumentumok összesen 5443 szerzői nevet tartalmaztak (művenként átlag 4,14 szerző). Ezek 76%-a alkotó szerző, többségük (72%) egyedüli, illetve társszer

ző vagy közreműködő. Az adaptáló, folytató típusú szerzők, illetve a testületi szerzők mindössze 5%-ot tettek ki. A nem alkotó „szerzők” (ide értve a -  kereskedelmi jellegű -  kiadót is) aránya 24%. A lehetséges 5443 szerzői hozzáférési pont forrásának megoszlása szerint a szerzőségi adat 52,75%-a a címlapról, 41,6%-a a tartalomjegyzékből, 5,6%-a egyéb helyről származik. A ténylegesen meglévő hozzáférési pontok száma 2259, ami azt jelenti, hogy a keresés szempontjából elveszett 3184 szerző (58,5%), ezek 84%-a alkotó szerző (75% közreműködő, 8,5% társszerző) volt, a nem alkotó szerzők aránya 15,5%. Ha leszámítjuk a tartalomjegyzékekben szereplő 2267 lehetséges szerzői hozzáférési pontot (melyekből mindössze 43 realizálódott), a fennmaradó lehetséges 3176 pontból 2216 realizálódott, azaz a „veszteség” 960 szerző (30,23%). Ezek 49%-a alkotó szerző (26% társszerző, 20% közreműködő), s az elveszettek 51%-át teszik ki a nem alkotó szerzők (24% fordító, 7% közreadó, összeállító, 7% kiadó). Az elvesztett szerzők az adat forrása szerint 70%-ban a tartalomjegyzékben, 24%- ban a címlapon, 6%-ban egyéb helyen szerepelnek. Szerzői típusok szerint a címlap-veszteség 12-17% között van, kivéve a közreműködők 78%-os arányát, és hasonló eloszlást mutat az egyéb hely, mint adat-forrás is. A tartalomjegyzékből származó veszteség elsősorban az alkotó szerzőket érinti (80% szerző és társszerző, 99,36% közreműködő); a nem alkotó szerzők neve nem ebből a forrásból származik. Külön figyelmet érdemel, hogy míg a legfeljebb 3 szerzős művek esetén a társszerzők és közreműködők vesztesége 6,7 ill. 2,5%, ugyanez háromnál több szerző esetében 93 ill. 97,5%-ra emelkedik. A teljes veszteség az első esetben 15,6%, a másodikban 84,4%. A nem alkotó szerzők közül a koordinátorok 61, az illusztrátorok 77, a fordítók 88, az előszó-írók 91 százalékos veszteséget szenvednek.Az eredmények alátámasztják, hogy sürgős szükség van az online katalógusokhoz alkalmazandó ka
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talogizálási szabályok módosítására. Ennek során a kiválasztási előírások egyszerűsítésére és pontosítására, valamint a korlátozások feloldására kell törekedni. A szerzők kötelező' illetve opcionális feltüntetése szempontjából a megkülönböztetés elsődleges alapja az információkeresésben való hasznosság legyen. A különböző' szerzőtípusok itt használt kategorizálása esetleges, de a cikk rámutat a kategorizálás gondos kimunkálásának szükségességére. A katalogizálási szabályzatokban felállított korlátozások tarthatatlansága egyértelműen bebizonyosodott: csak a tartalomjegyzék figyelembe vétele, és a „három szerzős szabály” megtörése kb. 80 százalékkal csökkentené a veszteséget. Megjegyzendő, hogy a vizsgált mintának mindössze 9%-a volt olyan mű, ahol a tartalomjegyzékből szerzőségi adatok származhattak, továbbá, hogy a „hármas szabály” nem csak lehetetlenné teszi egy több szerzős mű megtalálását, ha nem ismerjük címét és első szerzőinek nevét, de a szerzők jogait is sérti, valamint meghamisítja az adatbázisokban való szereplésen alapuló teljesítménymérések adatait is.
(Mohor Jenő)

01/252
HEINER-FREILING, Magda: Die Deutsche Bibliothek 
auf dem Weg zur Einführung der Dewey Decimal 
Classification = Dial.Bibl. 13.Jg. 2001.1.no. 21-28.p.

A Dewey-féle Tizedes Osztályozás bevezetése a 
német nemzeti könyvtárban

Együttműködés -nemzetközi; Nemzeti könyvtár; Tár
gyi feltárás; Tizedes osztályozásA Die Deutsche Bibliothek jelenleg különféle osztályozási rendszereket alkalmaz az egyes bibliográfiai szolgáltatásaihoz. A nemzeti bibliográfia heti füzetei pl. az ETO alapjaira épülő tárgyszavas csoportosítást használnak, a jelenleg érvénybe levő tárgyszó normatíva (SWD) alapján, az új frankfurti könyvtárépület olvasótermeinek állományát sajátos helyi alaposztályozás (Basisklassifikation) alapján ren

dezték. Egyik megoldás sem felel meg a nemzetközi elvárásoknak.A megoldás keresése közben az elmúlt években egyre inkább előtérbe került a Tizedes Osztályozás (Dewey Decimal Classification) bevezetésének gondolata. Ebbe az irányba mutatott az „Osztályozás a tudományos könyvtárakban” c. ajánlás (Berlin, 1998), a többi európai nemzeti könyvtárral való együttműködés gyakorlata (pl. a „Multilingual Access to Subjects” c. projekt) és az IFLA keretében történő nemzetközi tájékozódás is. A Tizedes Osztályozás átvételét indokolja, hogy ez terjedt el csaknem valamennyi angol nyelvű országban, Távol-Kelet és Afrika nagyobb részén, és növekvő érdeklődést mutat iránta Japán és Kína.A Tizedes Osztályozás németországi bevezetésének alapvető feltétele a német nyelvű kiadás megszervezése. A Dewey Decimal Classification nemzetközi jogainak tulajdonosa az OCLC Forest Press, ez az intézmény 2003-ra tervezi az új, 22. angol nyelvű kiadást. Előnyös lenne, ha ez a kiadás már figyelembe vehetné a német nyelvterületről érkező javaslatokat is. (Jelezték, hogy készségesen fogadnák ezeket.)A német nyelvű kiadás munkálataihoz 5 vagy 6 teljes munkaidős munkatárs két éves tevékenységére lenne szükség, s rajtuk kívül szakemberek csoportjaira, akik tanácsadóként és lektorként segítenék a munkát, szakmai és könyvtári tapasztalataik fel- használásával.A Tizedes Osztályozás bevezetésének sikere a könyvtárosképző intézményeken is múlik: kérdéses, hogy hajlandók-e fokozatosan átvenni ezt az új állományfeltáró eszközt? Bíztató, hogy a kölni főiskola már készségesnek mutatkozik erre a feladatra. A tervek szerint a német kiadás megjelenésével párhuzamosan a német nemzeti bibliográfia először főbb csoportbeosztásában, majd árnyaltan is áttérne a Tizedes Osztályozásra. Fontos, hogy egyidejűleg készüljenek konkordancia-jegyzékek is, melyek lehetővé teszik a régebbi osztályozási rendszerek és
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a bevezetendő Tizedes Osztályozás integrációját. Mindenek előtt konkordancia jegyzéket kell készíteni a jelenleg érvényben levő tárgyszó normatívával (SWD), továbbá a többi osztályozási rendszerrel, pl. a Regensburgi Osztályozással (RVK), a Frankfurti Alaposztályozással (BK).A német nyelvű Tizedes Osztályozás kidolgozásának akkor van valódi értelme, ha azt az egész német nyelvterületen egységesen használják. Ellentétben a tárgyszó normákkal (SWD), melyet lépés- ről-lépésre vettek át előbb Németországban, majd később Ausztriában, Dél-Tirolban és Svájc német nyelvterületein, a Tizedes Osztályozás átvétele a tervek szerint egyszerre és egységesen történnék. A rendszer jogtulajdonosa is fontosnak tartja a közös átvételt: korábban a francia nyelvű kiadásért Franciaország és Kanada együtt vállaltak felelősséget, a spanyol nyelvű kiadást pedig több latin-amerikai ország gondozta együttesen. A német kiadás gondozója egy konzorcium lenne, mely nem annyira az anyagi, mint inkább a könyvtárpolitikai szempontokért lenne felelős. Svájc már jelezte részvételi szándékát a konzorciumban, Ausztria viszont még nem vállalt teljes jogú tagságot. További tagok: Die Deutsche Bibliothek, Staatsbibliothek (Berlin), Bajor Könyvtáros Szövetség, Dél-nyugati Német Könyvtáros Szövetség, -  továbbá felhasználói és megfigyelői státuszban számos más intézmény is.Svájc és Ausztria bekapcsolódása azt eredményezi, hogy a közösen kidolgozott szabályzat figyelembe fogja venni az egyes államok eltérő nyelvi, jogi, intézményi sajátságait is. Ugyanakkor a jelenlegi angol nyelvű kiadás is kritikus átvizsgálásra, terminológiai átdolgozásra, mélyebbre hatoló tagolásra vár. (Különösen a jog, a nevelés, a politika és a történelem csoportjaiban.) Minél előbb elkezdődnek a német átvétel munkálatai, annál nagyobb annak az esélye, hogy a javaslatok beépülnek a Dewey Decimal Classification új kiadásába.
(Katsányi Sándor)

01/253
BROUGHTON, Vanda: A new classification for the lit
erature of religion = Int.Cat.Bibl.Cont. 29.vol. 2000. 
4.no. 59-61.p. Bibliogr.

Új táblázatok kifejlesztése a „Vallás” osztályozá
sára

Osztályozási rendszer -vallástudományiA cikk megvizsgálja a vallási irodalom osztályozásának általános problémáit, beleértve a létező rendszerek keresztény-elfogultságát, a speciális terminológia elburjánzását, a terminusok többféle jelentését a különféle vallások és kultúrák szerint, és a különféle használói csoportok igényeinek sokféleségét. A szerző bemutat egy olyan fazettás rendszert, amely ezeknek a problémáknak egy részét hivatott áthidalni, továbbá részleteket és példákat ad közre az ETO felújított 2. főosztályából.
(Autoref.)

Katalógusok

Lásd 251
információkeresés

01/254
ARANT, Wendi -  PAYNE, Leila: The common user in
terface in academic libraries: myth or reality? = Libr.Hi 
Tech. 19-vol. 2001.1.no. 63-76.p. Bibliogr.

Közös használói felület az amerikai egyetemi 
könyvtárakban: ábránd vagy valóság?

Ember-gép kapcsolat; Egyetemi könyvtár; Gépi in
formációkeresési rendszerAz egyetemi könyvtárak a használók kívánságára már régóta szeretnének olyan használói felületeket
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(Autorej.)kifejleszteni, amelyekről -  bármilyen fizikai helyről keressen is az olvasó -  minden információ (online katalógus, folyóiratok, cikkek, elektronikus dokumentumok teljes szövegei stb.) közvetlenül elérhető. Erre az igényre az adatbázisok és az integrált könyvtári rendszerek forgalmazói is felkészültek. Ma már a egy közös interfész komponensei rendelkezésre állnak, de az még hátra van, hogy olyan közös felületbe illesszék őket, amelyhez bármilyen elektronikus forrás hozzákapcsolható, és mégis megfelelő sebességű keresésre képes. A cikk ismerteti az integrált fazettákat és a rendszer-összetevőket, amelyek egy ideális elektronikus könyvtári felület követelményeinek megfelelnének, figyelembe véve a legkülönfélébb igényeket és elvárásokat.
(Autoref. alapján)

01/255
DALBIN, Sylvie -  SALLÉRAS, Bruno: Une expérience 
d'utilisation d'un Systeme d'information documentaire 
en langage natúréi = Documentaliste. 37.vol. 2000. 
5-6.no. 312-324.p. Bibliogr. 17 tétel.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

A természetes nyelv használatának tesztelése egy 
információkereső rendszerben

Információkereső nyelv; Információkeresési rend
szer értékelése; Üzemi szakkönyvtárAz intranetek kifejlesztésének köszönhetően sok szakkönyvtár tér át a hagyományos modellről a használók által kezelt természetes nyelvű információkeresési rendszerekre. A francia AGF (Assurances générales de France) vállalati könyvtára egy olyan rendszert vezetett be, amely lehetővé teszi a természetes nyelvű keresés előnyeinek és hátrányainak felmérését úgy a könyvtárosok mind a használók szempontjából. A szerző szorgalmazza, hogy a közvetlen használókra épülő rendszerek fényében újra kellene gondolni az eddigi gyakorlatokat és szokásokat.

01/256
VINE, Rita: Real people don't do Boolean: how to 
teach end users to find high-quality information on the 
Internet = Inf. Outlook. 5.vol. 2001. 3.no. 16-23.p.

Réz. francia és spanyol nyelven

Az „igazi használók” nem Boole-algebrával keres
nek! Hogyan tanítsuk meg a közvetlen használókat 
arra, hogyan jussanak színvonalas információhoz 
az interneten

Boole-algebra; Használók képzése; Online informá
ciókeresésA hétköznapi emberek az információkereséshez elsősorban hasznos tanácsokra várnak, nem pedig a technikai megoldásokat szeretnék megismerni. Mindössze arra törekszenek, hogy gyorsan néhány jól használható forrást találjanak, elkerüljék a tévu- takat és egy-két egyszerű módszert használjanak. Míg a tájékoztató szakemberek az információ világát a maga összetettségében látják, a hétköznapi emberek alapvető dolgokkal sincsenek tisztában, többek között az információkeresés folyamatával sem. Csak a Yahoot ismerik a keresőgépek közül, csak kulcsszavas keresést alkalmaznak, és eszükbe sem jut, hogy esetleg a keresett téma vagy fogalom szinonimáját is használhatnák. Legtöbben nincsenek tisztában a keresőgép és a linkgyűjtemény közti különbséggel, és csak egy-két hálózati keresőeszközt ismernek, a felkínált súgókat sem olvassák el soha.Ilyen alapokra kell az internet-használatot oktatóknak építeniük, ha laikusoknak tartanak tanfolyamot. Eredményt csak akkor érhetnek el, ha át tudják formálni tanítványaiknak az információ világáról alkotott képét, mégpedig a lehető legegyszerűbb módon. Ennek az a lényege, hogy meg kell tanítaniuk, hogy a katalógusok révén a könyvekről szóló, az indexek révén folyóiratokban lévő irodalomról szóló információkhoz, a webes keresőgépek
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és a linkgyűjtemények révén az ún. szürke irodalomhoz, a linkgyűjtemények és a web révén pedig a „szürkeállomány“ termelte információkhoz lehet eljutni.Ez a séma egyszerű keretet biztosít az információ- kereséshez, mivel a hálózatot olyan kiindulási pontként szemléli, ahonnét a használó elkezdheti a keresést. A továbbiakban azokról a web-oldalakról kell a „tanulónak“ ismeretekkel rendelkeznie, amelyeket a tanár javasol. Ennélfogva csak egy helyre kell mindig koncentrálnia: a hálózatra, és ott is csak egy weboldalt kell megtalálnia: a könyvtárét.Ezt követően a szerző az oktatásban alkalmazható hatékony eszközöket taglalja, majd a hosszabb-rövi- debb tanfolyamokra való felkészülés főbb lépéseit vázolja fel. Több olyan módszertani ötletre és fogásra is kitér, amelyeket minden hasonló tevékenységgel foglalkozó oktató felhasználhat munkája során.
(Hegyközi Ilona)

01/257
ZILLMANN, Hartmut: Information retrieval and search 
engines in full-text databases = LIBER Q. 10.vol. 
2000. 3.no. 335-341.p.

Információkeresés és keresőgépek használata tel
jes szövegű adatbázisokban

Gépi információkeresési rendszer értékelése; Teljes 
szövegű adatbázisAz OSIRIS és az ELIB az Osnabrück-i Egyetem két együttműködési projektje, melyeket a német kutatási társaság (DFG) és a alsó-szászországi tudományos-kulturális minisztérium támogat. Ezek a kutatások természetes nyelvi indexelő rendszerekkel és technikákkal foglalkoznak, teljes szövegű adatbázisokban való keresés céljából. Segítségükkel nagy, relációs adatbázisok szövegeiben komplex szintaktikai és szemantikai elemzések végezhetők, online, valós idejű indexeléshez és kereséshez.

01/258
STURGES, Paul: Gatekeepers and other intermedia
ries = Aslib Proc. 53.VOI. 2001. 2.no. 62-67.p. Bibliogr. 
19 tétel.

„Kapusok” és egyéb közvetítők. A közvetítők alkal
mazásának története és jövője az információkere
sésben

Könyvtárosi hivatás; Online információkeresés; 
PrognózisAmióta a ’60-as években elkezdődött az információ- technológia bevezetése néhány szakkönyvtárban, mindig voltak olyan jóslatok, hogy a közvetlen használói keresés az online adatbázisokban feleslegessé teszi a könyvtárosokat. Ezt a nézetet tovább erősítette az információkeresés további automatizálása, majd az internet és a világháló megjelelése a ’90-es években. Néhányan úgy gondolják, hogy a szakkönyvtárosra már napjainkban sincs szükség. Ám ha figyelembe vesszük Thomas Allen koncepcióját a technikai közvetítőkről (gatekeeper), akkor világosabb kapunk erről a szakmáról. Eszerint a technológia ismeretekkel rendelkező közvetítő kutató is egyben, aki informális tanácsadást végez kollégái számára. A jelen cikk amellett érvel, hogy az emberi közvetítés igen fontos az információkeresés hatékonysága szempontjából. Ez a szempont a könyvtárosok munkájának fontosságát is megerősíti. Már ma is megfigyelhető a közvetítés újbóli fellendülése. A könyvtárosok új ismereteket sajátítanak el az elektronikus információk világából, és egyre jobban bizonyítják szerepük fontosságát az információs folyamatban.

(Autor ej. alapján)

(Autoref.)
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Olvasószolgálat,
referensi

01/259
EZOVA, S.A.: Bibliotékái-' kak slusatel' = Naucn. Teh. 
Bibi. 2001. 3.no. 131-137.p.

Könyvtáros a (meghallgató szerepkörében

Felmérés [forma]; Kommunikáció -használókkalAz emberek közötti kommunikációnak négy válfaja van, úm. a hallgatás, a beszélgetés, az olvasás és az írás. Közülük a leggyakoribb a hallgatás, az, hogy valamiféleképpen meghallgatok valakit. Átlagosan az egyes személyek összes kommunikációs helyzetének 40-45%-a áll hallgatásból-meghallga- tásból.A hallgatáson belül van reflektálatlan („némán veszi tudomásul a hallottakat”), reflektált („jelzi, hogy a hallottakat tudomásul vette”) és emocionális („pozitív vagy negatív hozzáállás kinyilvánítása a hallottakhoz” ) hallgatás.A Kelet-Szibériai Állami Kulturális és Művészeti Akadémia egyik professzornője az 1998/99. tanévben készített szakdolgozatok révén felmérette, hogy a könyvtárosi hivatás gyakorlása közben mekkora szerepe van a partnerek -  az olvasók -  meghallgatásának, illetve hogy a könyvtárosok gyakorolta „hallgatásművészetnek” milyen válfajai vannak az egyes szakmai csoportok körében.A különféle szibériai könyvtárakban végzett ki- sebb-nagyobb (kérdőíves és/vagy interjús) felmérések a következő fontosabb eredményekkel jártak: Igazolódott az a feltételezés, hogy a könyvtárosok az átlagembernél többet kényszerülnek másokat meghallgatni.Azok a kollégák tudnak „jobban” hallgatni, sőt „jobban” oda is figyelni arra, amit az olvasók mondanak, akiket erre speciális felkészítésben részesítettek.

A harminc évnél idősebb könyvtárosok alkalmasabbak az olvasó „vissza nem beszélő” (reflektálatlan) meghallgatására, mint a harminc évnél fiatalabbak. Ennek képessége az első csoportba tartozó könyvtárosok 62%-ában van meg, míg a fiatalabbaknak csak 40%-a rendelkezett vele.A könyvtárosok 30-40%-a képtelen az olvasókkal egyenrangú kapcsolatot kialakítani a velük való kommunikáció közben (pl. nem mer a szemükbe nézni).Gyakorta igen nehéz együttérzéssel (emocionálisan) meghallgatni azokat az olvasókat, akik megsértik a könyvtár használati rendjét, akik rosszhiszeműen késnek visszahozni a kölcsönzött műveket, akik barbárul bánnak a könyvvel.A cikk szerzője saját tapasztalatait is előadja, mondván: sok olyan kollégát ismer, aki eredetileg empatikus meghallgatási készségekkel rendelkezett, ám az olvasók agresszivitását sok-sok szolgálati év után már nem tudta elviselni, és vagy feldolgozói—bibli- ográfusi munkakörbe kérte áthelyezését, vagy egyszerűen kilépett a könyvtárból. Az is előfordult, hogy a könyvtárigazgató egy-egy ilyen áthelyezési kérést azzal büntetett, hogy a kérelmező fizetését csökkentette.A szerző reméli, hogy cikke felkelti a szakmai érdeklődést a hallgatás problémája iránt, és a továbbiakban a „hallgatás művészete” a továbbképzésben is helyet kap.
(Futnia Tibor)
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01/260
WEAVER, Margaret -  NOEL, Lorraine: Home alone? 
Unstaffed academic library services: implications for 
practice = New Rev.Inflibr.Res. 6.vol. 2000. 53-76.p.

Magára hagyjuk-e az olvasót? Önállóan használ
ható szolgáltatások a felsőoktatási könyvtárakban; 
a megoldás gyakorlati szempontjai

Egyetemi könyvtár; Esettanulmány [forma]; Olvasó- 
szolgálat

A legtöbb egyetemi könyvtár szeretné csökkenteni működési költségeit, ugyanakkor meg szeretné őrizni szolgáltatásainak hatékonyságát, és széles körű választékot szeretne nyújtani használóinak. A University of Huddersfield könyvtára úgy döntött, hogy kísérletképpen 2000 áprilisában a húsvéti munkaszünet idején is nyitva tart, de könyvtári személyzet nélkül, csak az alapvető biztonságról gondoskodik. A kísérlet célja a könyvtári hozzáférés idejének növelése egy olyan időszakban, amikor a könyvtár egyébként zárva tartana, miközben a költségeket minimális szinten kívánták tartani. A könyvtárhasználatot mérve a szóban lévő időszakban (olvasók automatikus számlálása a bejárati kapuban, önkiszolgáló kölcsönzések száma, számítógép es bejelentkezések statisztikája stb.) kiderült, hogy a használók elfogadták a nyitvatartási időn kívül működő, személyzet nélküli könyvtárat. Fontos eredmény az is, hogy a könyvtárhasználati adatok és a felmerülő vezetési tapasztalatok összehasonlítási alapként szolgálhatnak a személyzet nélküli nyitva tartás jövőbeli gyakorlata számára.
(Autoref. alapján)

01/261
ODER, Norman: The shape of e-reference = Libr.J. 
126.VOI. 2000. 2.no. 46-50.p.

Az elektronikus referensz-szolgáltatások helyzete

Elektronikus posta; Referensz; Számítógép-hálózatMiután az internetes információk szervezését -  ezt a látszólag könyvtárosi feladatot -  átvették olyan kereskedelmi cégek, mint a Yahoo, a kereskedelmi szektor egy másik kifejezetten könyvtárosi feladatba, a tájékoztatásba is belevágott. Számos web-he- lyen kínálnak szakértőket, akik a hozzájuk beérkező kérdéseket megválaszolják. Az Askjeeveshez, ami valójában egy keresőgép, hárommillió kérdés érkezik naponta. Akik elégedetlenek a kapott válasszal, használhatják a Jeeves ingyenes Válaszpontját (AnswerPoint) is, ahol e-postán lehet kérdezni, és a válasz is elektronikus úton érkezik. Emellett lehetőség van az Exp.com nevű térítéses szolgáltatás használatára is. Több weboldalt egyesítő, pénzdíjas és/vagy hirdetők által támogatott szolgáltatók is megjelentek a piacon, mint az AskMe.com és az AskAnything.com. Egy másik új webhely, a WebHelp.com pedig ingyenes, online segítséget kínál a tanácstalan szörfözőknek.A könyvtárosok számára ez a helyzet egyszerre jelent fenyegetést és lehetőséget is. A tájékoztató kérdések száma az utóbbi időben jelentősen megcsappant, viszont a könyvtári e-dokumentumok forgalma egyre nő; és az emberek jelentős időt töltenek a világhálón válaszok után kutatva.A könyvtárak közvetlenül nem versenyezhetnek a kereskedelmi szektorral, de emlékeztetniük kell a társadalmat arra, hogy ingyenes és hatékony szolgáltatásokat nyújtanak a számára. A Kongresszusi Könyvtár nagyszabású kezdeményezése, az együttműködésen alapuló elektronikus tájékoztató szolgálat (Collaborative Digital Reference Service, CDRS; egyelőre még csak a tesztelése folyik) azt ígéri, hogy egy olyan nemzetközi hálózatot alakítanak ki, amelyben a tájékoztatási szakértelem összeadódik. A könyvtár ismét „szétfeszíti épülete falait” (Lásd korábban a telefonos tájékoztatást vagy a távoli elérést), de alaposan megváltoztak a nagyságrendek
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és a lehetőségek. Számos könyvtár nyújt ma már e-postán tájékoztatást; órák (esetleg napok) alatt megválaszolják az olvasói kérdéseket. Az Internet Public Library, az internetes közkönyvtár (www.ipl.org/ref) az egyik jó példa erre.A 2000. évben vált lehetővé a valós idejű elektronikus tájékoztatás bevezetése egy „telefonköz- pont”-szoftver révén. Ezt a technikát ötvözi az együttműködéssel néhány kísérleti program. A Los Angeles-i (24/7 Reference Project) és a San Francisco körzetében megalakult konzorcium (Bay Area Libraries Project) már meg is kezdte a könyvtárosok betanítását és a szoftver tesztelését. A Kongresszusi Könyvtár tervezett szolgáltatása (a CDRS) pedig hamarosan megkezdi a kutatóknak nyújtott 24 órás professzionális tájékoztatást.Beletelik egy időbe, mire az elektronikus tájékoztatás igazából „beindul” a könyvtárakban is. Eközben az új „Kérdezz-felelek” -vállalkozások úgy tesznek, mintha a könyvtárak nem is léteznének. Egy dolog biztos: a könyvtárnak versenytársai akadtak. Míg a világháló az egyszerű kérdésekre tud választ adni, a könyvtár a minőségi alternatívát je- lent(het)i.Érdekes módon számos sikeres non-profit tájékoztatási projekt nem kötődik könyvtárhoz. A Virtual Reference Desk jónéhány szakterületi szolgáltatást koordinál (ilyen pl. Ask Dr.Math, Go Ask Alice!). Felmerül az általános és/vagy szaktájékoztatás dilemmája is; a megoldás kulcsa a két forma együttes alkalmazása.A CDRS már közel száz tagot számlál (felsőoktatási és közkönyvtárakat, konzorciumokat és tájékoztató szolgálatokat egyaránt). Jelenleg még tesztelik, és az indulásnak már csak a megfelelő portál kialakítása a feltétele, amely egyesíti a projekthez tartozó technológiákat. A Library of Congress önmagában nem képes megfelelni a szükséges igényeknek, ha az OCLC nem segít szoftverrel és a szükséges infrastruktúrával. Nem zárják ki pillanatnyilag a kereskedelmi szolgáltatókkal való partneri viszonyt sem.

Egyértelmű, hogy nem minden referensz-kérdés megválaszolására az e-tájékoztatás a legalkalmasabb. Az is nyilvánvaló, hogy ehhez az új feladathoz másfajta felkészültség is kell a meglévő tapasztalatok mellett. Az említett szoftver lehetővé teszi a tájékoztató könyvtárosok számára, hogy weboldalákat küldjenek a kérdező böngészőjére, mialatt beszélgetnek egymással. (Több ilyen is létezik a könyvtárellátó cégén, az LSSI-én kívül: az E-gain, Webline, WebEx, PlaceWare.) Az új technológia sokkal több lehetőséget biztosít, mint az addigiak. Bár egyetemi és főiskolai könyvtárak tucatjai kínálnak valós idejű tájékoztatási szolgáltatást, e tevékenység nagyságrendje még nem számottevő. Az Észak-Texas-i Egyetem (UNT) könyvtárába pl. mindössze 4-5 kérdés érkezik hetente. A szolgáltatás 10-től 17 óráig vehető igénybe, de most keresnek egy ausztrál vagy új-zélandi partnert, hogy éjjel is tudjanak „élőben” tájékoztatni.
Lásd még 280, 306 (Hegyközi Ilona)

01/262
MORRIS, Anne -  THORNLEY, Louise -  SNUDDEN, 
Katie: Self-issue and return systems: experiences in 
the UK = EI.Libr. 19.vol. 2001.1.no. 7-18.p. Bibliogr.

Önkiszolgáló kölcsönzési rendszerek: brit tapasz
talatok

Kölcsönzés -önkiszolgáló; Kölcsönzés -számítógép
pelAz önkiszolgáló kölcsönzési rendszerek az 1990-es évek elején kezdtek el feltűnni az Egyesült Királyságban. Azóta már megjelentek a második és a harmadik generációs rendszerek is, továbbá az önki- szolgáló visszavételre szolgáló berendezések, és megindult a rendszerek telepítése a brit közművelő
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dési és egyetemi könyvtárakban. A jelen cikk a szakirodalom és a Loughborough Egyetem kutatásai alapján újra-vizsgálja az önkiszolgáló kölcsönzés és visszavétel helyzetét a 20. század végén. Ismerteti a piacon rendelkezésre álló fő rendszereket, felsorolja előnyeiket és hátrányaikat, és a következő' kérdéseket tárgyalja: célok, költségek, biztonság, elhelyezés, működés és formatervezés, és az automatikus kölcsönzés/visszavétel hatása a használókra és a személyzetre.
(Autoref.)

01/263
Pújcování kontroverzních titulű ve vefejnych 
knihovnách. Debata = Őtenár. 53.roc. 2001. 3.no. 
84-87.p.

Ellentmondásos címek kölcsönzése a nyilvános 
könyvtárakban. Vita

Kölcsönzés; Nyilvános könyvtár; Ponyvairodalom2001. januárjában a Ctenár c. folyóirat internetes konferenciát szervezett az ún. „problematikus” művek nyilvános könyvtári kölcsönzéséről.A kérdés fogas, mert a bársonyos forradalom előtti cenzúra emlékét idézi fel. Ezért nem véletlen, hogy a városi-falusi könyvtárosok közül hozzászólásra alig jelentkeztek, pedig ők vannak „leginkább kitéve” e problémának. Nem árt az óvatosság -  gondolhatták.A hozzászólók abban mindenesetre egyetértettek, hogy a problematikus művek (pl. a Mein K am pf) kölcsönzését megtiltani nem szabad. Arra azonban lehetőség van, hogy a gyarapítás értékelvű legyen, a beszerzett problematikus művek ne kerüljenek szabad polcra, de a katalógusban azért szerepeljenek, illetve hogy olvasótermi használatra jelöljék ki őket. És persze: lehetőségként az állományvédelemre és a kiskorúakra való hivatkozás is mérsékelheti a problematikus művek fogalmát. Az imént felsorolt és a korlátozás irányába mutató vélekedések

jellemző módon meglehetősen „becsomagolva” hangzottak el.Az egyértelmű, egyenes megnyilatkozások nem hagytak kétséget afelől, hogy e téren meghatározó a könyvtáros(ok) szubjektivitása. Közülük az alábbi meghatározásokat érdemes idézni:„A szóban forgó problémát senki sem képes igazságosan megoldani. Eldöntését csupán egy esetleges törvény végezheti el. Jól-e, ávagy rosszul, tulajdonképpen mindegy.”„Ha egyszer az olvasók nevelése a feladat, e tekintetben nekünk könyvtárosoknak az olvasó azon készségének kialakítására kell törekednünk, amelynek révén az információkat értékelni tudja, és ki tudja választani közülük a relevánsakat.”A szubjektív döntésekkel „mindannyian továbbra is találkozni fogunk, minthogy a megoldások csupán az egyének morális kontextusában lehetségesek.”A Ctenár szerkesztősége a kérdéskörrel kapcsolatban jónak látja az angol könyvtáros-etikai kódex vonatkozó helyeit idézni:„A könyvtáros feladata a társadalom iránt, hogy az információk és a gondolatok folyamatát támogassa, és valamennyi egyén számára a törvényes határok között realizálja és védje a szabad és egyenlő hozzáférés jogát.” És továbbmenve: „A könyvtáros tudatosan nem terjeszthet olyan anyagokat és gondolatokat, amelyek a különböző faji és nemi csoportok között az alkalmak egyenlőtlenségét vagy diszharmóniáját támogatják.”
(Futala Tibor)
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Könyvtárközi
kölcsönzés,

dokumentum-
szolgáltatás

01/264
KRYM, Naomi -  VANBUSKIRK, Mary: Re- 
source-sharing roles and responsibilities for CISTI: 
change is the constant = Interl.Doc.Supply. 29.vol.
2001.1.no. 11-16.p. Bibliogr.

A CISTI szerepe és felelőssége a forrásmegosztás 
terén: csak a változás állandó

Dokumentumszolgáltatás; Egybehangolt állomány
alakítás; Könyvtárközi kölcsönzés; Országos szak- 
könyvtár -műszakiA CISTI (Canadian Institute for Scientific and Technical Information, Kanadai Tudományos és Műszaki Információs Intézet) Kanadában és a nemzetközi színtéren is vezető' szerepet játszik a könyvtárközi kölcsönzésben és a dokumentumszolgáltatásban, emellett a belföldi forrásmegosztásban is.A CISTI-t 1929-ben, az Országos Tudományos Tanács (National Research Council of Canada, NRC) könyvtáraként hozták létre, és ma is az NRC munkatársai tekinthetők legfontosabb olvasóinak. A második világháború után országos természettudományos könyvtárrá fejlődött, s ezt a minősítést hivatalosan is elnyerte 1967-ben. 1969-ben a kormány azzal bízta meg, hogy az ország kutató-fejlesztői számára hozzon létre egy országos, tudományos és műszaki információs hálózatot, majd pedig 1974-ben az Országos Tudományos Könyvtár és a Műszaki Információs Szolgálat CISTI néven egyesült. Azóta az intézmény a világ természettudományi-műszaki irodalmának országos feladatkörű letéti helye lett, egyszersmind a legnagyobb nemzeti dokumentumszolgáltató és a legnagyobb tudományos és műszaki folyóiratkiadó is Kanadában.A CISTI-nek és a Kanadai Nemzeti Könyvtárnak (National Library of Canada, NLC) eltérő feladatai

vannak a kanadai forrásmegosztásban. Az NLC fő feladata a különböző eljárások és szabványok (pl. az ISO könyvtárközi protokoll) kidolgozása és alkalmazása, a központi katalógus és a Z39.50-alapú virtuális katalógus gondozása. A Romulus elnevezésű CD-ROM a két intézmény közös terméke, és három papíralapú jegyzéket egyesít (Union List of Scientific Serials in Canadian Libraries, Union List of Serials in the Social Sciences and Humanities in Canadian Libraries, Directory of Libraries in Canada). Az integrált adatbázisokban való keresés után az állományadatok alapján lehetőség van dokumentumrendelésre a CISTI-től, a nemzeti könyvtártól és a többi, az ellátásban résztvevő könyvtártól. 1992 és 1997 között ötször adták ki -  azóta az interneten érhető el. A nemzeti könyvtár 1994-ben fogalmazta meg első forrásmegosztási stratégiáját (2000-ben átdolgozták). Munkacsoport is alakult, amely ösztönzi a regionális és konzorciális tevékenységet, és vitafórumot biztosít az érdekelt intézmények számára. A CISTI jóval gyakorlatiasabb szerepre, a technikai feltételek kidolgozására vállalkozott.A CISTI-ben a munkafolyamatokat már közel 30 éve gépesítették. Az intézmény nevéhez számos szoftvertermék fűződik. A CAN/OLE (Canadian Online Enquiry) korai változata lehetővé tette, hogy használói dokumentumokat rendeljenek a CISTI-től és más nagykönyvtártól. Ebből jött létre egy teljesen automatizált dokumentumellátó-rend- szer (IntelliDoc). A CISTI Source integrált témafigyelő és dokumentumszolgáltató rendszer; tartalomjegyzék-adatbázisból és dokumentumrendelő interfészből áll. Az internet és az elektronikus kiadványok megjelenése a forrásmegosztás területén új szerepet (a koordinálást és az együttműködést) kínált a CISTI számára. A könyvtárközi kölcsönzési protokol (ISO 10160 és 10161-1) bevezetését követően a CISTI egy átalakítót (transponder) fejlesztett ki, amely konvertálja a protokoll-üzeneteket és átjárhatóságot biztosít az eredeti verzió és a későbbi alkalmazások között.
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A CISTI több hazai csoporttal is együttműködik a forrásmegosztás érdekében, elsősorban egyetemekkel, egyetemi konzorciumokkal és a kormányzat által finanszírozott könyvtárakkal. Az egyetemek közül néhányan speciális forrásmegosztási megállapodásokat igyekeznek kötni a CISTI-vel, hogy optimálisan használhassák fel költségvetésüket (pl. az ottawai Carlton Egyetem). A legtöbb egyetem egy vagy több konzorciumnak a tagja. A COPPUL, az egyetemi könyvtárak egy bizonyos körének tanácsa támogatta a GODOT (Generalized Online Documents, Ordering and Texts) együttműködési modell kifejlesztését. A Simon Fraser Egyetem vezetésével egy olyan közös interfészt alakítottak ki, amelynek segítségével 40 tagkönyvtár bibliográfiai és teljes szövegű cikk-adatbázisaiban lehet keresni, illetve onnan dokumentumokat rendelni. A tagkönyvtárak között kiemelt szerepe van a CISTI-nek. Egy másik regionális konzorcium arra keresi a választ a CISTI-vel közösen, hogy miképp lehetne javítani az információszolgáltatást a CISTI Source és a dokumentumszolgáltatás összekapcsolása révén. A Kanadai Innovációs Alapítvány, amely a kanadai országos hozzáférési licenszprogramot finanszírozza, és tárgyalásokat folytat az érintett folyóirat-kiadókkal, támaszkodik a CISTI tapasztalaira és szakértelmére. Az országos feladatkörű szakkönyvtárak közül a CISTI különleges partneri viszonyt alakított ki a Kanadai Mezőgazdasági Könyvtárral, amely használja az IntelliDoc rendelési, szállítási és számlázási infrastruktúráját, a CISTI pedig ügyfeleinek szélesebb kínálatot biztosíthat. A bevételeket a két intézmény megosztja egymás között a forgalom nagysága szerint.A CISTI tagja az NCRLC-nek (National Capital Region Libraries Consortium) is, amelyet 16 könyvtár hozott létre 1997-ben; ez működteti az NCR Expresst, amely 24 órán belül méltányos árért eljuttatja a dokumentumokat a tagkönyvtárakhoz, illetve Ontarioban és Quebecben az egyetemi és közkönyvtárakhoz is. Aktív szerepet játszik az OCLC-ben és a CORC-projektben is (az NRC elekt

ronikus kiadványairól és weboldaláiról biztosít információkat).A CISTI tevékenysége az orvostudományi szakterületen is megnyilvánul, ott is szerepet vállal a forrás- megosztási együttműködés koordinálásában. 1999- ig a CISTI volt a kanadai MEDLARS-összekötő; a PubMed megjelenése óta erre már nincs szükség, de ennek ellenére a CISTI jelentős szállítója a Loansome Docnak, a PubMed dokumentumszolgáltató moduljának. A DOCLINE az Országos Orvosi Könyvtár (National Library of Medicine) automatizált könyvtárközi kölcsönzési és tájékoztató rendszere; a CISTI koordinálja a 200 kanadai tagkönyvtárat, felel a számlázási rendszerért, a technikai és képzési ügyekért és egyben a legnagyobb dokumentumszolgáltató is.)A CISTI a jövőben is arra törekszik, hogy biztosítsa a természettudományi-műszaki-orvosi információkhoz való hozzáférést. A forrásmegosztásban játszott szerepe aszerint fog alakulni, ahogy alkalmazkodik a technikai fejlődéshez és a használók igényeihez. Nemrég bejelentették, hogy a kormány ingyenes hozzáférést biztosít a kanadaiak számára a CISTI NRC Research Press nevű kiadójának tizennégy elektronikus folyóiratához.
(Hegyközi Ilona)

01/265
WANG, Mei-yu: The next-generation document supply: 
monopolistic Internet-based digital docucenters? = 
Res.Shar.Inf.Net. 14.vol. 2000. 2.no. 67-72.p.

A dokumentumszolgáltatás jövője: monopol hely
zetben lévő digitális szolgáltató központok az 
interneten?

Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus dokumen
tum; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]
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A dokumentumellátás hagyományos modellje szerint az olvasó megkereste azt a szükséges információt, ami a könyvtárakban elérhető', majd egy közvetítőhöz (általában a könyvtároshoz) fordult, hogy megkapja a hagyományos, papír, fénymásolat vagy mikrofilm formátumú dokumentumot. A jelenlegi dokumentumellátó csatornák a ‘90-es évek óta működnek, amikor a dokumentumellátók a CAS-IAS, és/vagy az elektronikus dokumentumszolgáltató rendszereket kezdték bevezetni. így az UnCover az interneten keresztül teszi lehetővé, hogy az olvasó tartalomjegyzékekben, referátumokban keressen, s ezután rendelje meg a szükséges cikket, amit postán, faxon vagy az Ariel-en keresztül kap meg, másoknak eleve digitálisan tárolt cikk- gyűjteményük van; az ADONIS pl. CD-ROM-on tárolt dokumentumok „printout”-ját szolgáltatja.A digitálisan tárolt, digitalizált -  vagy eleve úgy keletkezett -  dokumentumok növekvő mennyisége számos digitális dokumentum-központot hozott létre az interneten. A korábbi eljárással szemben már nincs szükség arra, hogy az olvasónak listája legyen a szükséges dokumentumokról, mielőtt az ellátóhoz fordulna. A digitális dokumentum-központok lehetővé teszik a böngészést is, így már nem csak a keresés-letöltés (search, retrieval) lehetséges, hanem a felfedezésre, sőt a kirakat-nézegetésre is mód van. Ezek a teljes egészében elektronikus úton működő ellátórendszerek gyakran feleslegessé teszik a közvetítőt. E dokumentum-központok mennyisége növekedni fog, lehet, hogy egy részük tartalom, vagy a fogyasztók szerint szakosodni fog.Az internet-alapú digitális dokumentum-központok -  ha sok forrásból érkező nagy mennyiségű és széles tartalmi körű dokumentummal rendelkezve átfogó digitális gyűjteményeket építhetnek fel egy- egy szakterületen -  könnyen kerülhetnek monopo- lisztikus helyzetbe. Ebben az esetben, ha profit-orientáltak, megsérthetik a társadalom igényét a gondolatok szabad cseréje iránt; ha pedig nem profit-orientáltak, olyan bürokratikussá válhatnak,

hogy nem veszik figyelembe a fogyasztói igényeket. Végül a kereskedelmi tévékhez hasonló működésűvé is válhatnak, ekkor profitjukat nem a fogyasztó, hanem a reklám-bevétel biztosítja, s így érdekükben áll magas színvonalú szolgáltatást nyújtani, a „használtság” érdekében. Ez lenne a „jó monopólium”, szemben a rosszal, amit a magas ár-alacsony szolgáltatási színvonal jellemez. Mindkét esetre jellemző azonban, hogy a dokumentum eredeti tulajdonosai, a szerzők ki lennének szolgáltatva ezeknek, s végső soron ez a publikálási gyakorlat elsorvadásához is vezethet. A dokumentum-központok monopólium-szerzése tehát nem vezetne jóra, akár általános, akár csak egy-egy területre kiterjedő lenne. Meg kellene találni e problémák megoldási módját, még mielőtt az internet-alapú monopolisz- tikus dokumentum-központok valósággá válnak.
(Mohor Jenő)

Dokumentációs 
szolgáltatások és 

termékeik

01/266
télGO, A. A. -  SUHORUKOV, K. M.: Gosudarst- 
vennaä bibliografiä RF: sostoánie i perspektivy razvitiá 
= Bibliografiä. 2001.1.no. 22-27.p.

Az Oroszországi Föderáció nemzeti bibliográfiája: 
a jelen helyzet és a fejlődés perspektívái

Nemzeti bibliográfiaA szerzőpáros felettébb nagyra becsüli az Oroszországi Föderáció állami bibliográfiáját. Elért színvonala az Oroszországi Könyvkamarának és az együttműködő könyvtáraknak, illetve egyéb intézményeknek köszönhető. Az állami bibliográfiának ez a „folyamatosan tökéletesített és rugalmas rendszere igencsak megelőzte és megelőzi az IFLA menedzselte UAP-ot” .
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Az állami bibliográfiai rendszer már 1940 óta regisztrálja az ország területén megjelent valamennyi könyvet, brosúrát, sorozati kiadványt, zeneművet, térképet, képzó'művészeti kiadványt, az alapvető' újság- és folyóiratcikkeket, recenziókat és bibliográfiákat. Mindez, valamint a közkönyvtárak számára rendszeresített cédulaellátás számos országban máig elfogadott mérce a nemzeti könyvtermés regisztrációjának és statisztikájának megoldására.E minőségek felsorolása után szerzőink a következőket szögezik le. „Külföldön az állami bibliográfiával majdnem azonos fogalom a nemzeti bibliográfia.” De: „Az állami bibliográfia a nemzeti bibliográfiához képest felelősségteljesebb és specializáltabb, a társadalom számára több jogot és kötelezettséget kínál, továbbá gazdaságosabb és hatékonyabb a működési mechanizmusa ... Az állami bibliográfiai információ mérceként szolgál minden további bibliográfiai kiadvány számára.”A szerző által felsorolt fejlesztési tennivalók tulajdonképpen a rendszer mai hiányosságaiból és elégtelenségeiből indulnak ki, és mint ilyenek a következők:-  az állami bibliográfia érdekeltségi körének, regisztrálási, statisztikai és tárolási feladatainak kibővítése az új információs technika segítségével;-  a maximális teljesség (beleértve az elektronikus kiadványokat is), operativitás és hitelesség garantálása a kötelespéldány-szolgáltatási törvény megváltoztatása és a szolgáltatási kötelezettségeket elmulasztók büntetése útján;-  a kurrens állami bibliográfia megvalósítása az interneten a Könyvkamara, az ország vezető könyvtárai és a Nyílt Társadalom Intézete által;-  katalógusok retrokonverziója, az értékes kiadványok védelme a Nyomtatás Archívumában;-  az információkereső nyelvek, tárgyi feltáró rendszerek, kommunikatív formátumok korszerűsítése és aktualizálása a nemzetközi trendekkel összhangban;-  a kiadási statisztika tökéletesítése.
(Futala Tibor)

Hátrányos Helyzetű 
olvasók ellátása

01/267
BOVEE, Jean-Paul: A resource center for develop
mental disabilities = Behav.Soc.Sci.übr. 18.vol. 2000. 
2.no. 53-63.p.

Információszolgáltató központ fizikai vagy értelmi 
fogyatékos használók számára

Beteg olvasó; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A Missouri Developmental Disabilities Resource Center (MDDRC) a Missouri Egyetem (Kansas City) Institute for Human Development (IHD) nevű intézményének keretein belül működik. Az MDDRC különféle szolgáltatásaival, beleértve honlapját is, a sérült egyének és családtagjaik függetlenségét, produktivitását, és a közösségbe való beilleszkedését kívánja támogatni.
(Autoref.)

01/268
MURRAY, Janet: Training school library staff to cater 
for diversity = Educ.lnf. 18.vol. 2000. 4.no. 313-323.p. 
Bibliogr. 19 tétel.

Iskolai könyvtárosok oktatása sérült diákok igé
nyeinek ellátására

Beteg olvasó; Felmérés [forma]; Iskolai könyvtár; 
TovábbképzésA cikk egy kutatásról számol be, amelynek során iskolai könyvtárosok és tanárok fogyatékos tanulók igényeinek kielégítésre irányuló továbbképzési lehetőségeit vizsgálták. Ezután egy négyéves kutatás eredményeit ismerteti, amely a fogyatékos tanulók

582 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 3.



nak nyújtott iskolai könyvtári szolgáltatásokat értékelte két ausztrál államban (Victoria és New South Wales). Az első kutatás eredményei azt mutatták, hogy a szóban lévő továbbképzési lehetőség igen korlátozott, ezért nagy szükség lenne olyan képzésre, amely a fogyatékos tanulókra összpontosító irányelvek kifejlesztéssel, állománygyarapítással és szolgáltatási technológiákkal foglalkozik.
(Autoref.)

01/269
CRAVEN, Jenny: Good design principles for the library 
website. A study of accessibility issues in UK univer
sity libraries = New Rev.Inf.Libr.Res. 6 .vol. 2000. 
25-51.p. Bibliogr. 50 tétel.

A könyvtári webhelyek tervezési elvei, különös te
kintettel a sérült használókra. Az elérhetőség vizs
gálata az Egyesült Királyság egyetemi könyvtárai
ban

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Honlap; Irány
elvek -könyvtáriAhhoz, hogy az információk mindenki számára elérhetők legyenek, mindig figyelembe kell venni a különböző igényeket. A cikk a weboldalak hozzáférési és tervezési kérdéseivel foglalkozva a vak és gyengén látó használókra összpontosít. Áttekinti a brit felsőoktatási könyvtárak állapotát a hozzáférhető webhelyek szolgáltatása szempontjából, megvizsgálja a weblapok tervezői számára fontos, a hozzáférhetőségre vonatkozó szabályzatokat. Ezután ismerteti a Disability and Information Systems in Higher Education (DISinHE) számára készülő tanulmány munkálatait az egyetemi könyvtárak webhelyeinek hozzáférhetőségéről és a hozzáférhetőség kérdéseinek ismeretéről a honlap-tervezők körében. Végül számos hasznos forrást és tanácsot ad hozzáférhető webhelyek tervezéséhez.

(Autoref.)

01/270
STAUGIS, IA : Special'nye biblioteki dlá slepyh kak 
centry informacii, obrazovaniá, reabilitacii i dostupa dlá 
invalidov: osnovnye funkcii, social'nye orientiry = 
Naucn.Teh.Bibl. 2001. 3.no. 61-65.p.

Vakok könyvtárai mint a szóban forgó rokkantak 
információs, képző, rehabilitációs és hozzáférési 
központjai: alapfunkciók és szociális irányelvek

Szakkönyvtár; Vak könyvtárhasználó

1999 folyamán az Oroszországi Föderáció 140 millió lakosából 13 millió minősült valamilyen rokkantnak. Ugyanekkor a 40 milliót kitevő gyerek korosztály 8%-a született testi fogyatékosságokkal.Az országban 72 megyei, regionális és köztársasági könyvtár látja el a vakokat, újabban -  funkcionális kiterjesztéssel -  az egyéb rokkantakat is, a fogyatékos gyerekeket sem kihagyva közülük. Az olvasói létszám 162 ezer, az állomány 6 millió, az éves forgalom 9 millió egység. 1998-ban a szóban forgó könyvtárak 300 ezer dokumentumot szereztek be. Noha 1999-ben már nem csökkentek a beszerzési keretösszegek, az IFLA-normatívák teljesítéséhez korántsem elegendőek. E könyvtárak összességén belül nagy a szóródás mind a feltételeket, mind pedig a működés hatékonyságát illetően.A társadalmi igények a „minden rokkantra” való ki- terjesztésen kívül azt is megkövetelték a vakok könyvtáraitól, hogy induljanak el az információs, képzési, rehabilitációs és szabadidő központtá történő fejlődés irányába. Ehhez „hozományként” e könyvtárakban rendelkezésre állt-  a vakok és gyengén látók használatára alkalmas állomány (hangzó anyagok, Braille írású dokumentumok, öreg betűs könyvek),-  a látók állománya,-  a rokkantakkal foglalkozó szakemberek tájékozódására—továbbképzésére szolgáló szakiroda- lom,
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-  a dokumentumkiadási gyakorlat, amely az új lehetőségek realizálásával meg is újulhat, hatékonyabbá válhat,-  a rokkantak életvitelét segítő technika és használatára való felkészítés,-  a rokkantak és fogyatékosok szabadidő-eltöltését szervező gyakorlat.

A vakok és egyéb rokkantak ellátásának ez a 72 intézményből álló gerinchálózata munkájának javítására, módszerbeli tapasztalatainak kicserélésére különféle helyi, regionális és országos együttműködéseket kezdeményez.
(Futala Tibor)

Lásd még 240, 245

Hálózatok, regionális 
rendszerek
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Könyvtári szolgáltatások intranetén -  a siker kul
csa

Helyi gépi hálózat; Módszertani útmutató; Szolgál
tatásokA honlap-tervezésnek bőséges irodalma van, papíron és a világhálón egyaránt, de egy intranetes honlap egészen más megközelítést kíván, s erre nem sok utalás van a szakirodalomban. Egy könyvtári intranet-honlap célja lehet, hogy a könyvtári szolgáltatásokat az olvasó íróasztalához vigye; legyen a könyvtár katalógusának és adatbázisainak házhoz szállítási eszköze; mérsékelje a könyvtári rutinlátogatások számát (ne kelljen egy szórólapért, forma- nyomtatványért, vagy a legújabb folyóiratszám be

érkezésének ellenőrzésére bemenni); csökkentse a papírhasználatot és nyújtson alternatívát a papíron megjelenő értesítésekkel szemben.Az intranet-szolgáltatás kiépítésekor tisztában kell lenni ennek a hagyományos szolgáltatásoktól eltérő voltával, pontosan meg kell tervezni, hogy mi az, amit a honlapra fel kívánunk tenni, és ismerni kell olvasóinkat (a honlap leendő látogatóit). Fontos szempont a honlap könnyen használható volta. Marketing nélkül nem fogják látogatni a honlapot, képzés nélkül pedig nem tudják használni. Ha az intranet honlap tervezése, fejlesztése és fenntartása az olvasók és könyvtár közös, folyamatos erőfeszítésén alapul, az olvasók magukénak érzik a szolgáltatást, ami a siker egyik záloga.
(Mohor Jenő)

01/272
HERRING, Mark Y: 10 reasons why the Internet is no 
substitute for a library = Am.Libr. 32.vol. 2001. 4.no. 
76-78.p.

584 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 5.




