
ig. Sokoldalúan használják a számítógéppel olvasható enciklopédiákat, pl. az Encyclopedia Britann- ica-t, és digitálisan elérhető' az angol irodalom számos alkotása. Keresettek az információs központok internetes szolgáltatásai is, mert a használók rajtuk keresztül elérhetik Nagy-Britannia és Észak-írország forrásait.Az információs központok tevékenységi körébe tartozik az Education Information Service működtetése is. Ennek keretében az érdeklődők széleskörű információt kapnak az angliai felsőoktatási intézményekről, a külföldiek számára Angliában nyíló tanulmányi lehetőségekről.Az információs központok a British Library dokumentumellátó szolgálatának ügynökségi funkcióját is betöltik (British Library Document Supply Centre, BLDSC). Ennek igénybevevői egyrészt a nagyobb könyvtárak és információs intézmények, mindenek előtt azonban az üzleti körök, melyek főként belső anyagokat, kongresszusi tudósításokat rendelnek, de ezek mellett monográfiákat is.A német-angol bilaterális kapcsolatok elmélyítése (EU összefüggésekbe helyezve) alapvető feladata a British Council-nak. Könyvtári vonatkozásban

részt vesz az Exploit-Projekt-ben, (Exploitation of the Results of the Libraries Programme of the European Union), mely az európai könyvtári programok megismertetését és kölcsönös hasznosítását tűzte ki céljául. A nemzetközi kapcsolatok elmélyítése érdekében két- ill. négyhetes német-angol könyvtárosi szakmai tapasztalatcsere utakat szervez és szorgalmaz. A német könyvtárosok részére-  szakmai tájékozódásuk nyelvi megkönnyítésére-  többnapos szaknyelvtanulási programokat szervez. (Using English in the Library Profession). Fontos feladata a British Council információs központjainak, hogy a német érdeklődők számára áttekinthető képet adjanak az angol könyvkiadás ügyéről, és viszont: az angol kiadókat tájékoztassák a német könyvkereskedelem rendszeréről.A British Council Németországban már 1997-ben, az elsők között bérelt nemzeti web-oldalt. Ez fontos információs csatornát jelent a használóknak, az ebben szereplő „Naptár” pl. rendszeresen tájékoztat azokról az egész Németországra kiterjedő rendezvényekről, melyekben a Council szervezőként vagy szponzorként jelen van.
(Katsányi Sándor)

Állomány,
állományalalcítás

02/043
ALBANESE, Andrew Richard: Moving from books to 
bytes = Libr.J. 126.vol.2001.14.no. 52-54.p.

Könyvek helyett bájtok az amerikai egyetemi 
könyvtárakban -  ami a tények mögött van

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
dokumentum; Felmérés [forma]2000 májusában James J. Duderstadt, a michigani egyetem professzor emeritusa az egyik kongresszu-
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si albizottság előtt a felsőoktatás előtt álló kihívásokról beszélt; provokatív hangú felszólalásában a hangsúlyt a felsőoktatási könyvtárakra helyezte. Egy olyan fordulatról beszélt, amelynek során a könyvek és a könyvtár összeolvadóban vannak: a felsőoktatási könyvtár egyre inkább a tudományos ismeretekben való eligazodás központja, mintsem gyűjteményeknek helyet biztosító épület.A Library Journal 2001. évi, a felsőoktatási könyvtárak könyvbeszerzéseit elemző felméréséből kiderül, hogy ez a fordulat már javában tart. Az austini egyetem (Texas) 1998-ban könyvtári költségvetése 5%-át elektronikus dokumentumok és 30%-át monográfiák beszerzésére fordította, de 2001-ben már 20-15% volt ez az arány, míg az egyik michigani főiskola (ún. junior college) költségvetése közel 50%- át fordította elektronikus forrásokra (15-ször többet költött erre, mint 1998-ban).A felmérés kiegyensúlyozott mintán alapult: szerepeltek benne kutatóintézetek, egyetemek, négy- és kétéves főiskolák könyvtárai is. Az adatok jól érzékeltetik a felsőoktatási könyvtárak hatalmas vásárlóerejét; az egyetemi könyvtárakban 565 ezer míg a főiskolákon 174 ezer, illetve 68 ezer dollár volt évente a költségvetési keret. Az egyetemi könyvtárak átlagosan 6831 új monográfiával gyarapodtak, míg a főiskolák 3095-tel, illetve 1643-mal. Ezzel szemben a tudományos könyvtárak szövetségébe (Association of Research Libraries, ARL) tömörült több mint 120 intézmény éves kerete közelebb állt a 6 millió, mint a 600 ezer dollárhoz. A tipikus ARL-könyvtár 2001-ben 5 914 100 dollárral gazdálkodott, és 39 666 új monográfiával gyarapodott; csak ezek a könyvtárak több mint 600 milliót költöttek 5 millió könyvre. Bár a keretek igencsak eltérnek, mindenütt érzékelhető a digitális források előretörése, noha a hagyományos dokumentumok beszerzése teszi ki a kiadások oroszlánrészét.A felmérés leginkább figyelemre méltó megállapítása a teljes szövegű összevont adatbázisok (EBSCO, Proquest, Gale és a Lexis-Nexis) egyre növekvő

népszerűsége és használata. ( A könyvtárosok szerint az adatbázisok megjelenése okozza a drámai digitális fordulatot.) Az egyik ok a költségvetésben keresendő: a nagy folyóirat-adatbázisok költséghatékonyak (a megkérdezettek 9/10-e az adott állam konzorciuma segítségével fizeti elő ezeket). A távoktatás is fontos szerepet játszik, hiszen minél több online kurzust szerveznek, annál nagyobb szerephez jut az elektronikus könyvtár; ez elsősorban önkormányzati főiskolákon jellemző, ahol a kínálat új épületek létesítése nélkül is növelhető. (A michigani Lansing főiskoláján pl. a kurzusok felét elektronikus vagy hibrid formában hirdetik meg, és a könyvtári szolgáltatások is ehhez igazodnak.) Emellett a diákok igénylik az adatbázisokat és az e-folyóiratokat, így az egyetemi könyvtárak ebben is kénytelenek versenyezni egymással.Bár a könyvtárak költségvetése általában nőtt, a dokumentumok árai is folyton emelkednek, sőt meg is haladják azt (a folyóiratok esetében évi 10%- kal), ezért pl. a tennessee-i egyetem (Martin) kénytelen volt 300 folyóiratát lemondani. A lemondás ma már az új gyarapítási stratégia része lett: elsősorban az adatbázisok révén elérhető folyóiratokat érinti, és a nyomtatott formátummal szemben az elektronikus javára döntenek a könyvtárak. A vizsgált intézmények 86%-a mondott le folyóirat-előfizetést, 42%-uk pedig a jövőben is meg akarja tenni ezt a lépést.Ezek után nem meglepő az sem, hogy a digitális formátumra való áttérés kihatott a beszerzett tudományszakokra is. 1998-ban a könyvtárak 93%-a a kézikönyveket tették a tíz legfontosabb terület közül az első helyre, míg 2001-ben ezek a hetedik helyre estek vissza (70%-os említéssel), de a számítástechnika is lekerült a második helyről a tizenegyedikre. Nem változott viszont a társadalomtudományok és az irodalom pozíciója, míg a természet- tudományoké igen. Mi okozza csökkenést? A digitális formátum. A könyvtárosok szerint a természet- tudományos kiadók a digitalizáció legagresszívebb
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úttörői. A kölcsönzési adatok csökkenése vagy stagnálása is a digitális formátumok rovására írható; ugyanakkor a digitális dokumentumok használata jelentősen megemelkedett, és a könyvtárosoknak összességében megnövekedett a munkája.Az elektronikus könyvek beszerzésére mindössze a költségvetés 1% -át fordították a könyvtárak (a következő 3 évre azonban 2-4%-os emelkedést prognosztizálnak), mivel kételyeik vannak az e-köny- vek használhatósága és jövője miatt. Kivételnek csak a már említett texasi egyetemi könyvtár (Austin) számít, ahol a keret 5%-a jutott e-könyvekre (a netLibrary termékeire).Igen nehéz megjósolni ebben a helyzetben, mit hoz a jövő, hogyan alkalmazkodik majd a kiadói szektor az új gazdasági modellhez, milyen jogi csaták várhatók majd a digitális szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act) kapcsán, és mi lesz, ha a kiadók bojkottálni fogják az adatbázisforgalmazókat. Minden negatív fejlemény nehéz helyzetbe hozhatja a könyvtárakat.
(Murányi Lajos)

02/044
JACOB, Merle: Weeding the fiction collection or should 
I dump Peyton Place? = Ref. User Sérv. Q. 40. vol. 
2001.3. no. 234-239.p.

Selejtezés a szépirodalmi gyűjteményből

Állományapasztás; SzépirodalomA szerző állomány-kivonási (selejtezési) tapasztalatait osztja meg olvasóival, szempontokat és megoldásokat kínál az elvégzendő feladathoz. Jó tudni, hogy megfelelő jártasságra és biztonságra csak munka közben lehet szert tenni, ugyanis a szépirodalom selejtezésére vonatkozóan nincs semmiféle útmutató: minden gyűjtemény egyedi, és sajátos olvasóközönsége van. A selejtezés az egyik legfontosabb szakmai teendő, amelyben minden tanult ismeretnek szerepe van, ugyanakkor nincsenek kőbe vésett szabályai. Időről időre selejtezni kell, mert -

-  a már nem olvasott könyvek kivonása után az állomány jobban meg fog felelni az olvasók igényeinek, érdeklődésének, és nagyobb használatra ösztönöz,-  a selejtezés nyomán azok a korszerű szerzők és művek lesznek jelen a gyűjteményben, amelyek érdeklik az olvasókat,-  az elhasználódott, piszkos könyvek kivonása után vonzóbb lesz az állomány (nem szabad elfelejteni: a könyvtár a tévé, a mozi, a könyvesbolt versenytársa, és vonzónak kell lennie!),-  a selejtezésről szóló cikkek igazolják, hogy utána nőnek a kölcsönzési adatok, mert az olvasók jobban eligazodnak a kevésbé zsúfolt polcokon, és mindenki gyorsabban megtalálja, amit keres,-  nő a forgási sebesség, ha az örökös „polclakókat” eltávolítjuk,-  az alig használt, elavult anyag kivonásával több hely jut az újdonságoknak,-  a selejtezés költség-hatékony is, mert a ritkán vagy soha sem használt könyvek tárolása is sok pénzbe kerül,-  a könyvek értéke idővel módosul, erre figyelni kell, és az olvasói ízlés változásával a gyűjteménynek is változnia kell,-  a selejtezés során tudatosodik a könyvtárosokban, mit olvasnak a használók, mi tűnt el a polcról és mire van szükség, milyen fehér foltok akadnak a gyűjteményben, és persze a szerzőkkel, műveikkel is jobban megismerkednek,-  a selejtezés teremti meg az egyensúlyt az új és a helyi, történeti értékkel bíró régi művek között; ennek híján a régiek túlsúlyba kerülnének az újakkal szemben, és az értékes régi művek is elsikkadnának a polcrengetegben, és végül-  a selejtezés és az értékelés jelzi a vezetés számára, milyen könyvekre van szükség, és ennek nyomán lehet aztán hosszú távra a gyarapítási keretet megtervezni.Az állománykivonás ellenzői azt szokták mondani,a selejtezés a gyűjtemény tönkretételét jelenti;„szentségtörés” (az olvasók); egy gondosan kiválasz-
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tott könyv selejtezése „nem veszi jól ki magát”; ha rosszul döntünk, hiába keresi az olvasó; erre aztán tényleg nincs se idő', se energia stb. (És a könyvtárosok nem szeretnek semmit sem kidobni!)Az állománykivonás megkezdése előtt be kell szerezni néhány fontos információt, illetve tisztában kell lenni egy-két tényezővel. A legfontosabb annak mérlegelése, hogy-  mi áll a könyvtár küldetésnyilatkozatában, mi a gyűjtemény célja, mi szerepel a gyűjtőköri szabályzatban,-  milyen a lakosság összetétele és a kölcsönzési statisztikák adatai,-  melyek a település iskoláinak, főiskolájának kötelező olvasmányai,-  milyen könyvtárak vannak a közelben, milyen a könyvtárközi kölcsönzés gyorsasága (ha ugyanis gyors, bátran lehet selejtezni) és a gyarapítási gyakorlat (milyen hamar tudnak valamit beszerezni, ha erre van szükség), de fontos a polcok szemrevételezése is (jól látható-e a régi anyag; hol helyezkednek el hozzájuk mérten az új könyvek; van-e műfaji bontás; olvashatók-e a jelzetek; jó állapotban vannak-e a könyvek; vonzók-e a polcok).Az akcióterv elkészítése a következő lépés. A vezetés és a munkatársak támogatásának elnyerése mellett a legfontosabb teendők számbavétele is döntő fontosságú. Ezek:-  a selejtezés időhatárainak kijelölése (pl. az öt-tíz éve nem kölcsönzött könyvek kivonása)-  a könyvek állapotára vonatkozó kritériumok meghatározása (kötészeti selejt, köthető stb.),-  a munkamenet felvázolása és reális határidők kitűzése,-  a selejtezési napló vezetése.A következőkre is érdemes figyelni: mindig csak a gyűjtemény egy-egy részével foglalkozzunk; előzőleg portalanítsunk, és tegyünk rendet a polcokon; törzsanyag- vagy ajánló bibliográfiák alapján dolgozzunk és döntsünk; legyen mindig kéznél a kellő eszköz (könyvkocsi); kérjük ki a kölcsönzési részleg és a technikai részleg dolgozóinak a vélemé

nyét. Érdemes előre megfogalmazni, mit fogunk mondani a sajtónak vagy az érdeklődőknek, ha szóba kerül a selejtezés. Ezek után lehet nekilátni a munkának, de az alábbi kérdéseket mindig tegyük fel, ha ritkán kölcsönzött, de jó állapotban lévő könyvhöz érünk:-  Selejtezzük-e, ha egy bibliográfiában sem szerepel?-  Szomorú lennék-e, ha ez a könyv nem lenne meg?-  Szüksége van rá az olvasóknak?-  Korszerű-e a stílusa, olvasható-e?-  Van-e helyi vonatkozása?-  Él- és alkot-e még a szerző?-  Könnyen hozzájutottak-e az olvasók eddig? Végül azok a típusok kerülnek szóba, amelyektől könnyű szívvel megválhatunk: a többes-példányok; a rossz állapotban lévő könyvek; a régi, egyköny- ves szerzők művei; a silány művek; külföldi írók ritkán keresett, tizedrangú könyvei; a már nem élő szerzők korai vagy kevésbé sikerült írásai; kisebb novella-antológiák; azok a sorozatok, amelynek egyes kötetei már régen elvesztek; a divatjamúlt műfajok (romantikus történetek, tudományos fantasztikus regények); klasszikusok kevésbé értékes és soha nem olvasott művei; a nagyon gyenge klasszikus alkotások.Ne feledjük azonban, elvekről van szó: mindenkinek magának kell könyvtárához igazítania ezeket. A fő cél az, hogy arányos és jó gyűjteményünk legyen, amit az olvasók használnak. Az ember tévedhet, kiselejtezheti azt is, amire valakinek szüksége van, de utólag is minden beszerezhető, könyvtárközi kölcsönzésben vagy az antikváriumban.Utolsó tanácsként azt javasolja a szerző, hogy munka közben ismételgessük: nem kell mindennek meglennie, ez nem a nemzeti könyvtár. Ha ugyanis azt akarjuk, hogy „a múzsák” eleven „kertje” (T.S. Eliot) legyen gyűjteményünk, folyton „gyomlálnunk” kell benne.
(Murányi Lajos)
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02/045
KALININ, V. N.: Sotrudnicestvo podpisnogo agenstva s 
izdatelämi i bibliotekami = Naucn. Teh. Bibi. 2001. 
10. no. 62-66. p.

Előfizetési ügynökség együttműködése a kiadókkal 
és könyvtárakkal

Folyóirat-előfizetés; Folyóiratkiadás; Kapcsolat intéz
ményekkelAz egyre hatalmasabb kiadványözönben nőttön-nő a kiadók, terjesztők (előfizetési ügynökségek) és a könyvtárak felelőssége a felhasználók dokumentum- és információellátásában. Különösen a folyóirat-előfizetési ügynökségekkel szemben fokozódnak az elvárások. Ez a Szovjetunió felbomlása utáni Oroszországban is tapasztalható.Az MK Periodika nevű folyóirat-előfizetési ügynökség az 1923 óta létező Mezdunarodnaa kniga vállalatból vált ki. Ennek következtében az anyavállalttól módja volt megörökölni annak kapcsolatrendszerét, hatékony módszereit és gyakorlatát, miközben el kellett határolódnia az anyavállalatra esetenként ugyancsak jellemző „szovjet stilus” elemeitől, a kényelemtől, a partnerek kiszolgáltatottságban tartásától. Az új ügynökségnek eleve azzal kellett számolnia, hogy a könyvtárak a legszínvonalasabban, leggyorsabban és legolcsóbban teljesítő vállalatot részesítik előnyben.Az MK Periodikának a föld 46 országában több mint 500 partnere van. Kínálati katalógusában mintegy 3400 hagyományos hordozón megjelenő periodika és 500-nál több CD ROM-os újság szerepel Oroszországból és a balti és FÁK-államokból. Importja kb. 80 ezer példányt tesz ki.A vállalat felbecsülhetetlen segítséget nyújt a könyvtáraknak azzal, hogy újabban a helyi-intézményi új- ságokat-folyóiratokat is felveszi katalógusába. Nem kevésbé hathatós segítség, hogy a vállalat címre juttatja el azokat a periodikumokat, amelyeket a könyvtárak a nemzetközi csere keretében és céljaira rendelnek meg.

Az előforduló számhiányok pótlására a vállalt tartalékalapot tart fenn három évnél nem régebbi számokból. Belőlük xerox- és mikrofilmlap másolatokat lehet igényelni. Az MK Periodika első lépésként a Cambridge Scientific Absrtracts kiadványainak elektronikus használatára szervez konzorciumot.
(Futdla Tibor)

Állományvédelem

02/046
BEAGRIE, Neil: Preserving UK digital library collec
tions = Program. 35. vol. 2001. 3. no. 217-226. p. 
Bibliogr. 22 tétel.

A digitális gyűjtemények megőrzésének kérdései 
Nagy-Britanniában

Elektronikus publikáció; Fejlesztési terv; MegőrzésA digitális formában rendelkezésre álló állományokhoz való hosszú távú hozzáférhetőség, továbbá ezen állományok megőrzése egyre fontosabb kérdéssé válik a világ tudományos könyvtárainak körében. A cikk Nagy-Britannia vonatkozásában tekinti át a digitális megőrzéssel kapcsolatos kérdéseket, projekteket és kezdeményezéseket, nevezetesen a következőket: a Joint Information Systems Committee/National Preservatioon Office kutatásai, a CEDARS projekt, a National Electronic Site Licensing Initiative (NESLI), az elektronikus publikációk kötelespéldányai, a „Preservation Management of Digital Materials” c. kézikönyv, és az Arts and Humanities Data Service. Befejezésül bemutatja a javasolt Digital Preservation Coalition részleteit, amely célja a digitális megőrzés brit programjának kidolgozása a nemzetközi programon belül.
CAutorej.)
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02/047
GUERCIO, Maria: Rischi e promesse dell'innovazione 
technologica: i conservatori del patrimonio documenta
ry e la cooperazione fra archivisti e bibliotecari = Boll. 
AIB. 41. vol. 2001.2. no. 157-173. p.

Rés. angol nyelven

A technológiai innováció kockázatai és ígéretei: a 
dokumentumvagyon konzerválói és az együttmű
ködés könyvtárosok és levéltárosok között

Elektronikus dokumentum; Kapcsolat intézmények
kel; KonzerválásA dokumentumvagyon megőrzése-konzerválása sorsát ma kettős szorítás jellemzi. Egyrészt az ezzel foglalkozó kulturális intézmények szűkös költségvetése, valamint az információ gyors fogyasztása felé tendáló felhasználók érdektelensége igazi „misszióvá” teszi ezt a feladatot. Másrészt az információ általában -  különösen a dokumentációs termékek -  fokozott fontosságot és értéket nyernek, mind a munka-, mind a döntési folyamatokban és a kutatásban. Ez utóbbi egyaránt igaz a köz- és a magán-környezetben, a hozzáférés és a kommunikáció legáltalánosabban értett területein is. Ennek a fejlődésnek egyik központi összetevője az információs és kommunikációs technológiák széles körű használata, ami (ha némi kétértelműséggel és bizonytalansággal is), az innováció középpontjában tartja a dokumentációs folyamatokat.A fenti tendenciák (és eredményeik) jól nyomon követhetők az elektronikus közigazgatás friss olasz szabályozásában. Az új technológia olyan új szakembereket kíván, akik a hosszú átmenet alatt felmerülő számos problémával -  a megfelelő eszközöket alkalmazva -  képesek eredményesen foglalkozni. Az új követelmények, a dokumentációs rendszerek számítógépesítésének projektjei iránti megnövekedett érdeklődés, szükségessé teszi néhány régi módszerbéli probléma mélyebb vizsgálatát és a levéltári és könyvtári szektor egyes szakterületeit jellemző kuszaságok kibogozását; kezdve a digitálisan tárolt

anyagok autenticitását garantáló rekvizitumok meggyőző megoldásával. Ez a folyamat további lendületet adhat a könyvtári és levéltári területek az utóbbi években amúgy is fejlődő hagyományos kapcsolatának. E kapcsolat egyrészt a megközelítések specifikálódását segítheti, másrészt a közös vagy kölcsönös érdeklődésre számot tartó területek növekedését, amelyek közül első a „digitális emlékezet” folyamatos védelmének módszertani és szervezési problémáival való foglalkozás lehet.
(Mohor Jenő)

Feldolgozó munka

02/048
SAVINA, I.A.: Ázyk bibliograficeskogo opisania i biblio- 
graficeskij ázyk = Bibliografiá. 2001. 4. no. 58-62. p. 
Bibliogr.

A bibliográfiai leírások nyelve és a bibliográfiai 
nyelv

Dokumentumleírás; Nyelvészeti kérdésekA referált cikk egy megvédett kandidátusi disszertáció elméleti hozadékát tartalmazza. Szerzőnk a bibliográfiai leírásból indul ki, melynek közkeletűen kétféle értelmezése van. Egyfelől olyan folyamatot értenek alatta, amely egyebek között magába foglalja a leírt dokumentum elemzését, meghatározza a leírás által mindenképpen felveendő elemeket, rögzíti (meghatározott sorrendet követve és egyezményes elválasztó jeleket használva) azokat az adatokat, amelyek szerepeltetésére szükség van. Másfelől azt a produktumot jelöli, amely a dokumentumról szóló, meghatározott szabályok szerint felvett bibliográfiai adatok összessége a dokumentum azonosítására és általános jellemzésére szolgáló szerepkörben.Ebből az alábbi következtetés adódik: a bibliográfiai leírás nyelve a dokumentumról szóló adatok
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összességének (keresztmetszetének) azt a múlhatatlan minimumát adja ki, amely hozzásegít az adott dokumentum tartalmának, olvasói érdeklődés „sze- rintiségének”, terjedelmének, tájékoztató apparátusának felbecsüléséhez, illetve eligazít abban, hogy az információforrások hatalmas masszívumában ezt a dokumentumot azonosítsuk és megtaláljuk.A bibliográfiai nyelv funkciói között megkülönböztetünk tudomány- és bibliometriai, statisztikai, igazgatási, információs-orientáló, azonosítási, keresési, lelőhelyi és jeladó funkciót.A szerző közli, hogy másféle nézetek és meghatározások is léteznek a bibliográfiai leírás nyelvével kapcsolatban (pl. V.A. Fokeevé, G.A. Uzilevskié stb.), és ezek (részleges) plauzibilitása sem vonható kétségbe. E témában való tudományos megálla- podottság elérése érdekében célszerű volna kutatói munkaközösséget szervezni.
(Futala Tibor)

02/049
WESTON, Paul Gabriele: Catalogazione bibliografica: 
dal formato MARC a FRBR = Boll. MB. 41.vol. 2001.
3.no. 267-286.p. Bibliogr. 84 tétel.

Rés. angol nyelven

A bibliográfiai leírás a MARC formátumtól az 
FRBR-ig

Formátum -gépi; Gépi dokumentumleírásAbban a folyamatban, ami a katalóguscédulákról a hálózati környezetbe való vándorlás révén a könyvtárak szervezetére is hatást gyakorolt, sok szempontból meghatározó szerepe volt Olaszországban az „országos könyvtári szolgálat” (SBN) bevezetésének. A katalogizálási szabályokra és a rekord-formátumokra is kiterjedő, lassú és fájdalmas katalogizálás-szabványosítási folyamat eredetét egy 1959-es országos cselekvési tervben találjuk, ám a könyvtárgépesítés első jelentős epizódja 1975-re esik; ekkor készültek el az olasz nemzeti bibliográ

fia adatait tartalmazó első mágnesszalagok, amelyek az IFLA UBC programjában való részvételt, az adatcsere lehetőségét jelentették, hiszen az adatok a MARC helyi változatában, az ú.n. ANNAMARC formátumban jelentek meg. Az olasz könyvtárak azonban még évekig nem vették semmi hasznát ennek a formátumnak, s a benne rejlő lehetőségnek, nem lévén az átvételes katalogizálásnak semmiféle hagyománya, sőt, az olasz fejlesztésű katalogizáló rendszerek legtöbbje még csak nem is tartalmazott export-import modult. Az együttműködési erőfeszítések ritka voltát nem csak a technológia, hanem az olasz könyvtárosképzés és az országos szintű koordinációs politika hiánya is magyarázza. így az SBN egyik első célja nevelési jellegű volt: a könyvtárosok szisztematikus képzése a szabványos katalogizálás elfogadása és használata érdekében. (Ez kívánta meg a rendszer zárt, központosított architektúráját, az eredetileg elképzelt elosztott modell helyett.) A hálózathoz csatlakozó könyvtárak meglévő -  egyenetlen minőségű -  bibliográfiai rekordjaikat beküldték a közös, központi katalógusba, így a nemzeti könyvtár nagy rendező és tisztogató munkára kényszerült, de a lényeg az, hogy az egész folyamat egy több, mint 4,5 millió rekordot tartalmazó adatbázis létrehozásához vezetett, az együttműködés finomította a gyarapítási stratégiákat, és javította a meglévő bibliográfiai források kihasználását.Az egyre nagyobb területeket lefedő bibliográfiai adatbázisok és a digitális dokumentumok növekvő mennyisége következtében csökken a leíró katalogizálás fontossága. Ennek persze semmi köze az olyan ötletekhez, mint pl. hogy a dokumentumleírási szabványok fontossága csökken, mert az elektronikus dokumentumok önmagukat fogják leírni, s a webhelyekre a leírásokat nem alkalmazzák. (Az ilyen nézetek Gorman szerint nem egyszerűen hibásak, hanem veszélyesek is, mert progresszívnek álcázva magukat a fejlődést, a haladást akadályozzák.) A katalogizálóknak olyan kapcsolóeszközöket
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kell kifejleszteniük, amelyek a címek, kiadási (megjelentetési, közrebocsátói) adatok és idők, meg minden más ismert adat felhasználásával, formalizált nevek és címek hozzáadásával az olvasó számára a dokumentumok megtalálását (és összegyűjtését) lehetővé tevő leírásokat és digitális „entitásokat” valamely fizikai vagy virtuális helyhez tudják kapcsolni.A könyvtárosoknak persze nehéz elhagyni egy olyan bibliográfiai ellenőrzési rendszert, amely sikeres volt, és átvenni egy olyan teljesen új fogalmi rendszert, amely a digitális környezet előnyit használja ki. A nemzetközi szakirodalomban is a vita inkább a meglévő rendszerben szükséges javításokról szól, mintsem a katalogizálás új koncepciójának kellő mélységű átgondolásáról. A katalogizálás alapjai újragondolásának igénye megjelent abban az elméleti tevékenységben is, ami a „bibliográfiai rekordok funkcionális követelményei” (FRBR)1998-as megjelentetéséhez vezetett. Általános érzés volt ugyanis, hogy igen sok következetlenséget okozott az ISBD alapú bibliográfiai reprezentáció, mely tudvalevőleg a nemzeti bibliográfiák nyomtatott változatainak, és a nemzetközi bibliográfiai adatcserének a követelményeit vette figyelembe, s ily módón az egyes könyvtári katalógus adatmodell- jeként épp oly kevéssé volt releváns, mint az elektronikus környezet számára. Az is nyilvánvaló, hogy sok adatbázis igen nagy mérete, és a keresések többségében kapott igen nagy mennyiségű találat elveszi a felhasználó kedvét a katalógushasználattól, és felveti a kérdést, hogy mi szükség van azok komplexitására, főleg,, ha összeveti egy általános hálózati keresőeszköz „felhasználóbarát” voltával.Az információkeresésben már megtalált lényeges, konceptuális különbség a pre-koordináció és a poszt-koordináció . A katalogizálás mindig is pre- koordinált tevékenység volt, mind a leírás, mind a hozzáférés értelmében. Különösen az „authority control” az, amit mai formájában igen költséges lét

rehozni, fenntartani és használni. Mégis az információkeresés és a digitális források kezelésének egyik kulcsfontosságú tényezője lehet, ha nem kiemelt hozzáférési pontként, hanem kapcsolóként használják. Ez esetben az „authority control” fájlok „linking” fájlokká válnak, és az egész feldolgozási folyamat poszt-koordinált tevékenység lesz. A fejlett elektronikus katalógus, az olvasó igényének megfelelően, két módón kell, hogy működjék: intellektuális, illetve bibliográfiai ellenőrzést nyújtva, azaz hozzáférést biztosítva a könyvtári források tartalmához, illetve azokhoz a fizikai „csomagokhoz”, amelyekben a tartalom megjelenik. E vízió megvalósulása mindenek előtt azokon az elméleti erőfeszítéseken műlik, amelyek valamiféle szemantikai, politikai, emberi és jogi interoperabiblitást szándékoznak felépíteni, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.
(Mohor Jenő)

02/050
REILLY, Karen -  DE VERGES, Jolene: A dynamic 
model of museum and academic library cooperation. 
Cataloging image collections = Coll. Undergrad. Libr.
8. vol. 2001. 1.no. 15-24.p. Bibliogr.

Egy múzeum és egy felsőoktatási könyvtár dina
mikus együttműködése egy képgyűjtemény feldol
gozása érdekében

Adatbázis -képzőművészeti; Főiskolai könyvtár; Kap
csolat intézményekkel;A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904
Képgyűjtemény; Múzeum1997 elején két patinás, Massachusetts állambeli magánintézmény, a worcesteri Szent Kereszt Főiskola (College of Holy Cross) és a Worcesteri Művészeti Múzeum (Worcester Art Museum) 600 ezer
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dollár támogatásért folyamodott az egyik alapítványhoz egy olyan digitális „mega”-forrásgyűjte- mény kialakítására, amelynek adatbázisa a képző- művészeti tanulmányokat folytató diákokat, a muzeológusokat és a nagyközönséget egyaránt szolgálja. A pályázatban szerepelt egy multimédia-laboratórium létesítése is, ahol képek digitalizálását tanulhatják meg a főiskola diákjai és a város iskoláinak tanárai. Még annak az évnek a májusában 300 ezer dollár támogatásban részesültek céljaik megvalósításához.Az 1843-ban alapított főiskola könyvtára 560 ezer kötetes, tizennégy könyvtárost és huszonkét fős kisegítő személyzetet foglalkoztat, integrált könyvtári rendszere (DRA) és több ezer elektronikus dokumentumra mutató weboldala van. Az 1898-ban megnyílt múzeum New England második legnagyobb művészeti múzeuma, kivételes gyűjteménye (35 ezer festményével, szobraival, fényképeivel, nyomataival és rajzaival) az emberi kultúra ötezer évét fogja át, míg könyvtára közel 45 ezer tételes, de mindössze 1,75 könyvtárossal, egy részfoglalkozású kisegítővel és egy OCLC-terminállal rendelkezett a kilencvenes évek közepén.A főiskola akkor került közelebbi kapcsolatba a múzeummal, amikor annak könyvtára csökkenteni akarta nyitvatartási idejét; ám a diákok segítségével végül erre nem került sor. A diákság lett azután a program kulcstényezője. A könyvtárosok egyéb együttműködési lehetőséget is találtak; a múzeum katalógusának a főiskola rendszerének felhasználásával végzett gépesítése volt a legelső tervük, de ebbe források híján nem vágtak bele. A főiskola pályázatokkal foglalkozó igazgatója talált azonban egy olyan alapítványt, amelynek feltételei pontosan rájuk illettek. (Nagyjából ezzel egyidőben a DRA kifejlesztette második generációs webkatalógusát, a DRAWEB2-t, amely képes URL-ekhez kapcsolódni, képeket megjeleníteni, és több adatbázisban keresni egyszerre.) A könyvtárosok ekkor elhatározták, hogy létrehozzák a Virtuális Worcester Art Mu-

seumot (V-WAM) és még egy „megaforrás”-adat- bázist is: a főiskola bibliográfiai adatbázisát, a főiskola dia-adatbázisát, a múzeum bibliográfiai adatbázisát, egy új, digitalizált képeket és a hozzá tartozó nyilvántartásokat tartalmazó múzeumi adatbázist. (Mindezt MARC-formátumban, a kongresszusi könyvtár tárgyszó-rendszerének felhasználásával).A pályázat megvalósításának első évében a két intézmény infrastruktúrájára összpontosítottak (a múzeum könyvtárának átalakítására és újrakábele- zésére, illetve a főiskola média-laboratóriumának felépítésére és a WEB2-rendszer előkészítésére).A második évben a múzeum katalógusának adatbázisa készült el (31 500 rekorddal), ezt betöltötték a főiskola rendszerébe, közben pedig a kép-adatbázist készítették elő. Szkennelésre kerültek a múzeum legértékesebb 1700 műalkotásának 10x13 centi- méteres diái a múzeumban. (A 800x600 pixeles felbontás és 77 dpi-es kontraszt mellett döntöttek, mivel a weben kívánták megjeleníteni a képeket, nem a tanteremben). A képek azonosítására a múzeum azonosító rendszerét használták: a gyarapodási napló egyedi számait. A képeket jpg-fájlként tárolták el a múzeum ARGUS-szerverén, de a fájlok másolatait rendszeresen ftp-vel átküldték a főiskola UNIX szerverére.Már kezdetben a MARC-formátumot választották a képek adatbázis-struktúrájához, aminek számos előnye volt. A képek katalogizálása során az ArtMARC Sourcebookra (1998) támaszkodtak.A projekt folyamán a főállású projektvezetőhöz és a két részidős asszisztenshez váratlanul önkéntesek is csatlakoztak, így a munka felgyorsult. (Az önkéntesek miatt több segédletet és útmutatót is készítettek.)Ma már egyre több diák, oktató, tanár és muzeológus találja meg és használja a V-WAM-adatbázist a múzeum weblapján (http://www.worcesterart.org). Az együttműködés mindkét intézmény számára gyümölcsözőnek bizonyult:
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-  mindenki számára hozzáférhetőek a múzeum művészeti gyűjteményének és nyilvántartásainak digitalizált képei,-  elkészült a múzeum könyvtára cédulakatalógusának konvertálása,-  javult a kooperáció a múzeum és a főiskola részlegei között,-  sokkal több könyvtárközi kérés fut be a múzeum könyvtárába,-  sokkal többen látogatják a múzeum könyvtárát,-  a kutatatók könyvtárhasználata nőtt,-  sokkal jobb anyag áll rendelkezésre a digitális képalkotás tanításához.A projekt a 2001-es pénzügyi évben fejeződik be, de közben az együttműködés meglepő fordulatot vett: mindkét intézmény felismerte a másik hasznosságát és kapcsolatuk további javításának lehetőségét, ezért szerződést kötöttek, mely szerint a főiskola kezeli ezután a múzeum könyvtárát is, és a múzeum könyvtárosai a főiskola dolgozói lesznek. (A tulajdonjog természetesen a múzeumé maradt.)
(Murányi Lajos)

tételek számának gyors növekedése azonban negatív hatással volt rendszerezésükre és minőségükre. Sajnálatos, hogy a könyvtárosok és információs szakemberek szakértelmét csak minimális mértékben hasznosították a fő tárgyköri csoportok kialakításánál. A legjobb példa erre az Open Directory Project, amely az elmúlt három év legnagyobb könyvtár-rendszerét fejlesztette ki. A portál-piacon kialakult versenyhelyzet és a magas személyzeti költségek miatt csak három szolgáltatónak sikerült talpon maradnia. Az említett tényezők a német nyelvterületen kifejlesztendő portálok jövőjét is erősen befolyásolják. Éppen itt az ideje összefoglalni és publikálni a trendeket.
(Autoref.)

02/052
SUKIASÄN, E.: Novyj etap v razvitii BBK = Bibliotéka. 
2001. 5.no. 59-61.p.

Új szakasz a könyvtári-bibliográfiai osztályozási 
rendszer fejlesztésében

Szovjet osztályozási rendszer

02/051
HAMDORF, Kai: Wer katalogisiert das Web? Doku
mentarische Arbeit als Big Business und Freiwilligen- 
Projekt = NFD Inf. 52.Jg. 2001. 5.no. 263-270.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven

Ki katalogizálja a webet? A dokumentációs munka 
mint nagy üzlet és önkéntes vállalkozás

Gépi információkeresési rendszer; Számítógép-háló
zat; Tárgyi feltárásAz internetes keresőgépek mellett a weben lévő könyvtár-rendszerek (web directories) szintén fontos navigációs eszközt képviselnek. Az először „hobbiból” készített „ugródeszkák” olyan, mára több millió tételt tartalmazó jelentős portálokká fejlődtek ki, mint amilyen a Yahoo! vagy a Web.de. A

Az ún. szovjet Könyvtári-Bibliográfiai Osztályozó Rendszer továbbéléséről és használatáról az elmúlt évtizedben szinte semmit nem lehetett hallani. Most az Oroszországi Állami Könyvtár, az Oroszországi Nemzeti Könyvtár és az Oroszországi Tudományos Akadémia Könyvtára által 2000. november 1-én aláírt fejlesztési nyilatkozat révén ismét előtérbe kerül.E nyilatkozat leszögezi, hogy az ország három legfontosabb könyvtára -  a közös anyagi-szervezeti- személyzeti feltételek előteremtésével -  nekilát az időközben elhanyagolt rendszer rendbetételéhez. Benne a feltételek leszögezésén túlmenően van néhány elvi jelentőségű állásfoglalás is. Nevezetesen -  a három könyvtár egyenrangú társszerzője az Oroszországi Föderáció nemzeti osztályozó rendszerének. E funkciójukban díjazás nélkül hozzá fognak járulni az osztályozó rendszer más (elsősorban
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„FÁK”) nyelvekre történő fordításához, viszont a többi vonatkozásokban ragaszkodni fognak a szerzői jog felhatalmazásaihoz, hogy elejét vegyék a „kalózfejlesztéseknek” .Az osztályozó rendszernek a jövőben három változata lesz, úm. a teljes, a közepes és a rövidített változat A legsürgetőbb a közepes változat publikálása (előirányozva 2005-re). Ez várhatóan 7 kötetben „fér majd el” . Egyébként az egyes változatok csak a részletezés mértékében fognak különbözni egymástól, miközben az etalon a teljes változat lesz, amely azonban csak „gépileg” fog rendelkezésre állni.Az osztályozó rendszerrel kapcsolatos intellektuális felelősségbe egyaránt beletartozik a fejlesztés és tökéletesítés, a számítógépi alkalmazás, a más osztályozó rendszerekkel való „együttműködés” iránt viselt felelősség.A három könyvtár nyilatkozatát kommentáló Suki- asan-interjú áttekinti az osztályozó rendszer eddigi pályafutását. Eszerint alapozása a 60-as években indult. A most egyezségre lépett három könyvtárban 450 munkatárs dolgozott ezen a fejlesztésen. A munkálatokat egy kulturális miniszterhelyettes koordinálta. Az első kiadás (25 rész, 30 kötet) nyolc év alatt készült el.A 70-80-as években a fejlesztési lendület igencsak lecsökkent, az óhatatlan fejlesztéseket az alkalmazó könyvtárak maguk fusizták, úgyhogy odalett az addig megkövetelt-megvalósított egység. A 90-es évek közepén a Szovjetunió szétesése és Oroszország rendszerváltása miatt a közművelődési változatot gyorsan (hevenyészve) módosítani kellett. Ennek kiadása a mostani elhatározás előszelének tekinthető.
(Futala Tibor)

02/053
CURRIER, Sarah -  WAKE, Susannah: Negotiating 
subject access: resource discovery on the web = Libr. 
Inf. Briefings. 97. no. 2001. 1-14. p. Bibliogr.

A tárgyi hozzáférés problémái: forráskutatás a vi
lághálón

Felmérés [forma]; Számítógép-hálózat; Tárgyi feltárásA világhálón lévő információk tárgyi keresése könnyű lenne, ha egy téma összes dokumentumát ugyanazzal a kifejezéssel tárgyszavaznák, és a kereső személy tudná, hogy melyik ez a bizonyos tárgyszó. Ennek érvényesnek kellene lennie akkor is, ha többféle szolgáltató adattáraiban keresünk. Ám az egyes szolgáltatók ugyanarra a tárgykörre más ás más tárgyszavakat használnak, és ha a használó ezeket egyáltalán vagy csak részben ismeri, akkor nem kaphat kielégítő eredményt. A Briefing jelen száma, a folyamatban lévő HILT (High Level Thesaurus) projekt alapján ezeket a problémákkal foglalkozik; kipróbálja és értékeli a tárgy szerinti keresését és böngészést egy szolgáltatón belül, több hasonló szolgáltató esetében, és néhány, több ágazatot, szakterületet, régiót, nyelvet és időintervallumot felölelő szolgáltató esetében.
(Autoref.)

02/054
BROWNE, Glenda Michelle: Indexing web sites: a 
practical guide = Internet Ref. Sérv. Q. 5. vol. 2001.
3. no. 27-41. p. Bibliogr. 16 tétel.

Webhelyek indexelése: gyakorlati útmutató

Gépi indexelés; Honlap[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A világhálónak a könyvvégi mutatókhoz hasonló indexelése növeli annak esélyeit, hogy bizonyos infor
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mációkat megtaláljunk. Egy webhely indexelése nemcsak a hagyományos indexelés ismereteit követeli meg, hanem ennél több jártasságot igényel. A cikk a világkálón lévő' indexek fontosságát hangsúlyozza, és konkrétan megvizsgálja az Australian Society of Indexers webhelyének indexelését, ami a HTML Indexer nevű programmal készült. A cikkben tárgyalt témák: együttműködés a webmesterek- kel, szoftverek a világháló indexelésére, hogyan határozzuk meg az indexelendő" anyagot és az indexelés mélységét, „linkek” mint az oldalszámok helyettesítői, alosztályok használata, indexelési stílus és megjelenítés, az indexek aktualizálásának megtervezése.
(Autor ef)

02/055
MOCHÓN, G. -  SORÚ ROJO, Á.: Tesauros, glosarios 
y diccionarios de biblioteconomía documentación en 
Internet = Rév. Esp. Doc. Cient. 24. vol. 2001. 3. no. 
325-339. p.

Könyvtártudományi, dokumentácciós tézauruszok, 
tárgyszójegyzékek az interneten

Könyvtártudományi tezaurusz; Számítógép-hálózatNéhány hasznos általános tájékoztató (Controlled vocabularies, thesauri and classification systems available in the WWW, Database of Information on the internet stb.) és tézauruszokat, szótárakat ismertető web-helyek (Thesauri on line, Controlled Vocabularies Resource Guide, Dictionaries on the Web, OneLook Dictionaries stb.) címe és rövid ismertetése után a multidiszciplináris tézauruszok (ERIC, Eurovoc, OCDE Macrothesaurus, UNESCO Thesaurus stb) és a könyvtári, dokumentációs tézauruszok ismertetése következik. A harmadik rész a glosszáriumok és szakszótárak (Digitales Handbuch der Biblkiothekswissenschaft-Defmi- tionen, Glossary of library terms, Information Literacy Glossary, Grand dictionnaire terminologi- que stb.) ismertetését tartalmazza.

02/056
SAEED, Hamid -  CHAUDRY, Abdus Sattar: Potential 
of bibliographic tools to organize knowledge on the In
ternet: the use of Dewey Decimal Classification 
scheme for organizing web-based information re
sources = Knowl.Org. 28.vol. 2001. 1.no. 17-26.p. 
Bibliogr.

A különböző osztályozási rendszerek lehetőségei 
az interneten lévő információk osztályozására, kü
lönös tekintettel a Dewey-féle Tizedes Osztályo
zásra

Osztályozási rendszer; Számítógép-hálózat; Tizedes 
OsztályozásA szerzők annak lehetőségét vizsgálják, hogyan lehetne az interneten lévő források tárgyköri rendszerezését javítani olyan hagyományos bibliográfiai eszközökkel, mint a Dewey-féle Tizedes Osztályozás (TO), a Kongressszusi Könyvtár Osztályozási Rendszere (LCSH) vagy az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO). Arra a következtetésre jutnak, hogy a TO legújabb, korszerűsített kiadása alkalmasabb erre, mint a másik két eszköz. Néhány, TO-t használó webhely vizsgálata azonban azt mutatja, hogy a TO lehetőségei még mindig nincsenek teljesen kihasználva. Jóllehet a kutatás megállapította, hogy a TO struktúrája alkalmasabb erre a feladatra, mint a másik két rendszeré, arra a következtetésre jutott, hogy a TO-t még tovább kellene fejleszteni a szóban lévő cél érdekében. A szaksajtó széles körűen tudósított arról az OCLC kutatásról, amely a TO lehetőségit vizsgálta a web-források szervezésére. Ez azonban csak elméleti kutatás, amelyet ki kellene egészíteni a használók bevonásával végzett gyakorlati vizsgálatokkal is.

(Autor ef.)

(Mohor Jenő)
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02/057
LANDRY, Patrice: The MACS project: Multilingual Ac
cess to Subjects (LCSH, RAMEAU, SWD) = Int. Cat. 
Bibi. Cont. 30. vol. 2001. 3.no. 46-49.p.

A MACS projekt: többnyelvű hozzáférés a tárgy
szavakhoz (LCSH, RAMEAU, SWD)

Tárgyszójegyzék; Többnyelvű tezauruszA több nyelvű tartalmi visszakeresés (Multilingual Access to Subjects, MACS) programja 1997-ben megkezdődött, első eredményeit bemutatták az IFLA bangkoki konferenciáján.Az már a kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy csak együttműködés révén lehet eredményt elérni a több nyelvű tartalmi visszakeresésben. 1997-ben az Európai Nemzetikönyvtár-igazgatók Konferenciája (Conference of European National Librarians, CENL) arra kérte fel a CoBRA+-t (Computerized Bibliographic Record Actions+), hogy találjon megoldást a bibliográfiai adatbázisokban végzett több nyelvű tartalmi visszakeresés problémájára. (A programot az EU finanszírozta.) Négy ország (Svájc, Franciaország, Németország és Nagy-Britan- nia) nemzeti könyvtára vállalkozott rá, hogy részt vesz a programban. Ők felelnek részben vagy egészében a három legnagyobb tárgyszórendszer, a német SWD (Schlagwort-Normdatei), a francia RAMEAU (Répertoire d'autorité-matiere encyclopé- dique et alphabétique unifié) és az angol nyelvű LCSH (Library of Congress Subject Headings) gondozásáért. A munkacsoport által kidolgozott koncepció lehetővé teszi, hogy a használó a maga által választott nyelven keressen a katalógusokban. (A koncepciót 1999-ig tesztelték; 1999 óta már a CENL gondozza és a négy nemzeti könyvtár közösen finanszírozza a projektet.)Mind a négy nemzeti könyvtár számára fontos szerepet játszik a többnyelvűség a bibliográfiai hozzáférés során, hiszen ezeket az adatokat egyre többen használják a hálózati technológia fejlődésének köszönhetően. Az is nyilvánvaló, hogy a katalógus

használat egyre inkább nemzetközivé válik, s a tárgyi-tartalmi keresés eredményessége szempontjából fontos, hogy az valamilyen előnyben részesített nyelven folyhasson. A szóban forgó könyvtárak a dokumentumokat (azok nyelvétől függetlenül) egyetlen nyelven tárgyszavazzák.A kísérleti szakaszban megvizsgálták a több nyelvű tartalmi keresés lehetőségeit, mégpedig a három tárgyszórendszer kifejezéseinek összekapcsolása révén. Ez a megoldás -  részben az IS05964 több nyelvű tezauruszokra vonatkozó irányelveire támaszkodva -az alábbi szempontokat vette figyelembe:1. a könyvtárak már temérdek időt és munkát fektettek tárgyszó-rendszerük kialakításába és gondozásába, 2. a használt tárgyszavakkal dokumentumok millióit tárták már fel, 3. drága lenne a lefordításuk, ha az eredeti rendszert megváltozatnák. Ennek nyomán a négy könyvtárigazgató egy kísérleti prototípus létrehozása (MACS) mellett döntött; az erre kiírt pályázatot 1999 őszén az Index Data (Dánia) és a tilburgi egyetem (Hollandia) konzorciuma nyerte meg.A prototípust 2001 februárjában fogadták el (erről ld. http://infolab.kub.nl/prj/macs/). Ez egy olyan webes alkalmazás, amellyel a használók kereshetnek, a partnerkönyvtárak pedig bővíthetik, gondozhatják a különböző tárgyszórendszerek közötti kapcsolatokat.A használó szemszögéből a prototípus lehetőséget biztosít a „forrásnyelv” és egy vagy több katalógus kiválasztására, a tárgyszavak egy nyelven való kiválasztására és átnézésére, és ekvivalenseinek megtalálására, valamint a találatok jól áttekinthető megjelenítésére. A tesztelés során adatbázisonként közel tizenötezer bibliográfiai rekordot és ezer tárgyszót töltöttek a prototípusba; a tárgyszavakat a sport és a színház tárgyköréből vették, amihez hozzátették a RAMEAU leggyakrabban használt tárgyszavait is. A csatolásokat kezelő interfészt csak a könyvtárak tudják elérni a különböző tárgyszavak gondozása céljából (bejelentkezéssel és jelszóval). Arra a célra, hogy megtudjuk, szerepel-e már a fogalom a csato
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lások adatbázisában, egy „keresés tárgyszóra” képernyő szolgál, amelyen háromféle keresés végezhető (a tárgyszóra, az egységesített kifejezés és a csatolás azonosítójára). A használó a „tárgyszavak felsorolása” funkció segítségével böngészhet az adatbázisban. A „tárgyszavak” gombon kívül egyéb funkciók is vannak (új keresés, új csatolás hozzáadása, vitafórum).A „keresési eredmények” képernyőn az adott tárgyszóhoz tartozó csatolások jeleníthetők meg. Az actors [színészek] tárgyszó esetében csatolás készült az acteurs-höz (RAMEAU) és a Schauspieler- hez (SWD). Ha szóban forgó tárgyszóhoz több fogalom is tartozik a másik nyelven, a „keresési eredmények” képernyőn látjuk a kapcsolódó csatolások számát; például a jumping [ugrás] tárgyszó (LCSH) két-két csatolással rendelkezik, egy a saut en hauteurre [magasugrás] (RAMEAU), egy pedig a Hochsprungra (SWD), illetve saut (athlétisme)- ra (RAMEAU) és Sprungra mutat (SWD). Mindegyik csatolás rendelkezik azonosító számmal. (A „keresési eredmények” képernyőn használhatjuk a csatolás megjelenítése-funkciót, és megtudhatjuk, mikor készült vagy módosult a csatolás. Ez a funkció elsősorban a szerkesztést szolgálja, és megjegyzések is beírhatok ide.)A keresés (search) interfésze arra szolgál, hogy a használók az általuk választott nyelven kereshessenek egy vagy több könyvtár katalógusában. Mivel ez egy webes felület, az olvasó eldöntheti azt is, hogy melyik nyelv keresőfogalmaival végzi a több nyelvű keresést. A keresés ombbal a kiválasztott katalógusokban lehet keresni, és az eredményt megjeleníteni. A böngészés ombbal valamennyi tételt és csatolást elő lehet hívni, amelyben az adott tárgyszó előfordul. A cycling [kerékpározás] például tizenegy angol tárgyszóban előfordul, s mindegyikhez készült csatolás (függetlenül annak pozíciójától). A képernyőről aztán az olvasó kiválaszthatja a szükséges tárgyszót.A „keresési eredmények” képernyőn azután a találatok könyvtárak szerinti bontásban jelennek meg (az ezt követő képernyőn legfeljebb három cím rö

vid leírással). A használó választhat a kétféle megjelenítés közül, a találatok pedig az adott könyvtár által használt (USMARC, UNIMARC, MAB) formátumban jelennek meg.2000 februárja óta egy olyan kooperációs modellen dolgoznak, amely biztosítja majd, hogy a csatolásokat kezelő interfészben a csatolások inputja és érvényessége megfelelő legyen, és néhány kérdést (a felelősség, az adatszerkezet, az esetleges bővítés stb.) is megvizsgálnak. 2000 végén elkészül a létrehozandó végleges termék specifikációja, s ennek alapján 2002 első felére maga a termék is elkészül. Közben folytatódik a csatolások készítése a kísérleti adatbázisban; a cél az, hogy még ötezer terminust alkossanak az ötezer tételes RAMEAU-LCSH tárgyszójegyzék alapján, és 2001 nyarára a használói keresés interfészét integrálják egy Z39.50-es hozzáférésbe legalább az egyik partnerkönyvtár helyi rendszerében.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 60
Katalógusok

02/058
BUSCHEY, Dietmar -  HALLE, Axel -  HARMS, Rein
hard: Zwanzig Jahre Retrokonversion an der SUB 
Göttingen = Bibliotheksdienst. 35. Jg. 2001. 9. no.
1089-1102.p.

Húsz éve folyik retrospektív konverzió a göttingeni 
Állami és Egyetemi Könyvtárban

Digitalizálás; Egyetemi könyvtár; Konverzió; Központi 
katalógus; Régi és ritka könyvek gyűjteményeAz utóbbi húsz évben az Alsó-Szászországi Tartományi és Egyetemi Könyvtár (SUB, Göttingen) több, mint 2,2 millió, a közös katalogizálásra való áttérés (1976) előtt beszerzett cím retrospektív katalogizálást végezte el. Mindazonáltal a katalógustételek egy része nem éri el a közös katalógus által megkövetelt magas színvonalat. A SUB ezért együtt
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működik a GBV közös katalógusban részt vevő' könyvtárak munkatársaival és külön keretet tartalékolt az utólagos ellenőrzésre.Autopsziára a rendszeresen kölcsönzött állomány esetében törekednek, ennek feldolgozása a gépi kölcsönzés 1993-as megkezdése óta folyamatosan zajlik. Akkoriban hozták létre a helyi és a könyvtárközi kölcsönzéshez kapcsolódva azt a részleget, amely a kölcsönözni kívánt, de az online katalógusban nem vagy hibásan szereplő dokumentumokat pótlólagosan feldolgozza.Természetesen maradt még néhány feldolgozatlan állományrész is, főként a kevéssé használt, speciális különgyűjtemények területén. Ilyenek például az 1908 előtti disszertációk, de ezt a hiányt hamarosan pótolni tudják 1870-ig visszamenőleg; a korábbi disszertáció-állomány feldolgozásához hiányzik az alapos latintudás; körülbelül félmillió tételről van szó. Jobbak a kilátások a tantervek területén. Gyakorlati szempontból a retrokonverzió két végzőknek két követelménynek kell eleget tenniük: nagyon gyorsan, ugyanakkor hosszú távra szólóan megbízható bibliográfiai minőségű adatokat kell előállítaniuk, és eközben biztosítaniuk kell az állomány használatba adásának folyamatosságát.
(Hegyközi Ilona)

02/059
DUGALL, Berndt: Automatisierte Katalogkonversion 
einer Leihverkehrsregion = ABI-Tech. 21. Jg. 2001.
2. no. 112-124. p.

Res. angol nyelven

A hesseni kölcsönzési régió katalógusának auto
matizált konverziója

Gazdaságosság -könyvtárban; Gépi könyvtári háló
zat; Konverzió; Központi katalógus -online; Számító
gép-hálózatA retrospektív konverzió több mint húsz éven át pusztán azt jelentette, hogy már létező bibliográfiai leírásokat közvetlen vagy közvetett módon hozzáad

nak egy központi katalógushoz. Ennek alapvető alternatívája (szkennelés, OCR) csak néhány éve létezik. Intelligens szoftver használatával napjainkra lehetségessé vált a beolvasási hibák javítása és jó keresési eredmények elérése. A cikk egy olyan projektet ismertet, melynek során közel nyolcmillió rekordot konvertáltak ily módon Hessen állam legnagyobb egyetemi könyvtárainak nyolc katalógusából. A költségeket katalóguscédulánként 0,25 DM-re, magát a projektet három évre becsülték. Két év elteltével a rekordoknak több mint a fele már elérhető az interneten, a http://retro.hebis.de címen.
(Autoref.)

információkeresés

02/060
LEFEVRE, Philippe: Les portails d'acces a Pinforma- 
tion = Documentaliste. 38. vol. 2001. 3-4. no. 168- 
196.p. Bibliogr. 4 tétel.

Rés. német és angol nyelven 

Információs portálok

Számítógép-hálózat; Tárgyi feltárásAz internet fejlődése nem tudja elhomályosítani azokat a valóságos problémákat, amelyekkel paradox módon még a 21. század elején is szembekerülünk, amikor releváns, megbízható, ellenőrzött, a használói igényeknek megfelelő információkhoz szeretnénk hozzájutni. A szerző ismerteti ezeknek a problémáknak a megoldását, amelyet az úgynevezett portálok alkalmazásában lát, és -  különös tekintettel az Enterprise Information portálokra -  bemutatja az információs portálok fő típusait, rendeltetését és funkcióit.
(Autoref. alapján)
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02/061
CODINA, L. -  VALLE PALMA, M.del: Bancos de 
imágenes y sonido y motores de indización en la www 
= Rev.Esp.Doc.Cient. 24.vol. 2001. 3.no. 251-274.p.

Rés. angol nyelven

Audiovizuális adatbázisok és kereső eszközeik a 
weben

Adatbázis; Audiovizuális anyag; Gépi információke
resés; Számítógép-hálózat

Az „audiovizuális dokumentáció” (azaz az a-v dokumentumok leírása, feltárása, visszakereshetővé tétele stb.) a dokumentációs-információs tevékenység új, fontos és növekvő' méretű területe, ami -  egyebek mellett -  a világháló által nyújtott információterjesztési lehetőségeknek köszönhető. Jogos remény van arra, hogy az információs szektorban e téren új szereplők jelennek meg: a múzeumok, a film- és video-archívumok is a kép- és hang-adatbázisok előállítói és forgalmazói lesznek. A jelenlegi helyzetet áttekintve az interneten máris számos jelentős képi (pl. AGE Fotostock, Corbis, Gettylmages), hang (pl. SpeechBoot), film és video (pl. Footage, BBC Footage) valamint multimédiás (pl. EyeViews) adatbázis érhető el. Megjelentek az első keresőeszközök is, mint pl. a hangok és hangeffektusok web-es keresője, a Findsounds, továbbá a képek deszkriptorok és kulcsszavak használata nélküli (ikon-rendszerű) indexelésére illetve keresésére alkalmas Visual Seek. Mindazonáltal az audiovizuális dokumentáció olyan terület, ahol még rengeteg tenni, felfedezni és megoldani való vár azokra az információs szakemberekre, akikben kellő kreativitás van, és vágyat éreznek az új területek meghódítására.
(Mohor Jenő)

02/062
DAVIS HERRING, Susan: Faculty acceptance of the 
World Wide Web for student research = ColI.Res.Libr. 
62. vol. 2001. 3. no. 251-258. p. Bibliogr. a jegyze
tekben.

Mennyire fogadják el az oktatók a világháló hasz
nálatát a diákok kutatómunkája során

Didaktika -felsőoktatási; Online információkeresés; 
Számítógép-hálózat

A világháló a felsőoktatásban tanuló diákok körében igencsak elterjedt az Egyesült Államokban, köszönhetően az alapfokú oktatásban szerzett ismereteknek és készségeknek, a felsőoktatási könyvtárak tapasztalata az, hogy nem elég hatékonyan tudják használni. A könyvtárosoknak tudniuk kell viszont, hogy mi az oktatók véleménye a világhálónak a tanulmányok során való alkalmazásáról, ha a diákoknak az irodalomkutatásban segíteni akarnak.Az internet és a világháló felsőoktatásban játszott szerepének és értékelésének már tetemes szakirodalma van (a szerző 22 szakcikkre hivatkozik a tanulmányban), de az oktatók attitűdjét még senki sem vizsgálta. Ezért került sor Alabama államban egy, az egyetemi és főiskolai oktatók körében végezett kérdőíves felmérésre, amely arra keresett választ, hogyan vélekednek diákjaik webhasználatá- ról, illetve alkalmasnak tartják-e a webet szakirodalom-keresésére.A felmérés során egy jól bevált eszközt, a tizenkét pontos végfelhasználói elégedettséget mérő kérdőívet, az ún. EUCS-műszert (End User Computer Satisfaction) használták, de kissé módosították a vizsgálat céljai érdekében. (A kérdőívet Doll és Torkzadeh 1988-ban dolgozta ki, és az alkalmazott számítógép-programokkal való elégedettséget méri.) További hat ponttal is kiegészült, hogy megismerjék az oktatók véleményét. Ennek keretében az alábbi állításokat kellett értékelni az ötfokú
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Likert-skála szerint a „majdnem mindig” és a „szinte soha” között:-  Szoktam beszélni diákjaimmal bizonyos weboldalákról, és arra kérem őket, hogy ezeket használják feladataikhoz.-  Szoktam beszélni diákjaimmal bizonyos weboldalákról, és azt ajánlom, hogy használják ezeket a feladataikhoz.-  Nem szoktam beszélni diákjaimmal a webről, de megengedem nekik, hogy a webes forrásokat használjanak feladataikhoz.-  Diákjaim kizárólag a webet használhatják forrásként feladataikhoz.-  Megengedem diákjaimnak a webhasználatot, de csak más (pl. nyomtatott) forrásokkal párhuzamosan.-  Nem engedem meg diákjaimnak, hogy a webet használják forrásként feladataikhoz.A kérdőív az egyéni vélemények kifejtésére is lehetőséget adott. A felmérésbe 1129 főfoglalkozású alabamai egyetemi és főiskolai oktatót vontak be. A mintában kellő számban szerepeltek állami és magánintézmények, 2-4 éves „junior” és „senior” főiskolák, valamint egyetemek is. A megkérdezettek közül mindössze 388 küldött vissza értékelhető válaszokat. Az oktatók 77%-a ajánlja diákjainak, hogy használjanak bizonyos weboldalakat, míg 55% meg is kívánja ezek használatát; 73% megengedi anélkül, hogy meghatározná, melyiket használják. Mindössze a válaszolók 7,1%-a tiltja el diákjait a hálózattól. Eltérő adatok mutatkoznak a különböző karok között: a bölcsészeknél alacsonyabb az elégedettség foka, mint a természettudósoknál, és az intézménytípus szerint is szignifikáns különbség mutatkozik: az ún. „junior high-school” -okban (a 13-15 éves korosztályban) magasabb, mint a többinél, de az oktatók neme vagy kora nem befolyásolta az eredményeket. A megkérdezettek egynegyede kommentárt is fűzött a kérdőívhez, többségük a hálózaton található információk megbízhatóságával, pontosságával foglalkozott, és azt a kételyt fogal

mazta meg, hogy a diákok képesek-e megfelelő módon értékelni az ott szerzett információkat. Három dolog azonban egyértelműen kiderült a felmérésből:1. az eredeti kérdésekre pozitív válaszok érkeztek, hiszen a tanárok használható forrásnak tartották a webet, és ajánlották is diákjaiknak,2. sokan azonban úgy vélték, nem alkalmas kizárólagos információforrásnak,3. többeknek a hálózaton található információk megbízhatóságával kapcsolatban voltak fenntartásaik.Ezek a felsőoktatási könyvtárak munkatársait különböző módon érintik, hiszen nekik a világhálót elfogadott forrásnak kell tekinteniük, olvasóik számára biztosítaniuk, és meg is kell tanítaniuk hatékony használatát. Mivel az oktatók zöme kételkedik abban, hogy a diákok képesek megfelelően használni a webet, és hogy az ott található információk használhatóak, abban lehetne a helyi könyvtári tanszékeknek fontos szerepe, hogy az alapismereteket ők tanítanák a diákoknak, amint azt már többen javasolták.A weben kívüli egyéb források fontosságának hang- súlyozása azt a véleményt erősíti meg, hogy a diákoknak a jövőben szükségük lesz hagyományos könyvtári dokumentumokra a tanuláshoz, ezért a nyomtatott dokumentumok fejlesztését nem szabad abbahagyni.A következő könyvtárosi teendők fogalmazhatók meg tehát a kérdőíves felmérésből levonható következtetések nyomán:1. Az egyetemi könyvtárnak jobban együtt kell működnie a tanárokkal a szakokhoz kapcsolódó felhasználói képzésben, és kezdeményezőként kell fellépniük a szükséges hálózati ismeretek és értékelési technikák elsajátíttatásában.2. A tanszékekkel együtt kell kiválasztaniuk a megfelelő web-oldalakat (tematikus oldalakat, „web- liográfiákat” stb.).
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3. A könyvtár vezetésének és az állománygyarapításban dolgozóknak nem szabad elfelejteniük, hogy bár az oktatók elfogadható forrásnak tekintik a webet, sem mennyiségileg, sem minőségileg nem tekintik elégendőnek tanulmányi szempontból, ezért az elektronikus hordozók mellett a hagyományos dokumentumok gyarapítását is folytatni kell. Ezt tudatosítani kell az intézmények döntéshozóiban is, akik hajlamosak a költségvetés csökkentésére abban a hiszemben, hogy a weben „minden” információ „ingyen” elérhető.Mivel a vizsgálat csak alabamai intézményekre terjedt ki, és az eredmények szélesebb körben nem ál- talánosíthatóak, tervezik a felmérés hatókörének bővítését az állam határain túlra is.
(Murányi Lajos)

02/063
CASTRO GÁLÁN, E. -  MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 
Paloma -  MIGUEL CASTANO, A.de: Desarrolo de un 
sistema de információn referenccial siguiendo una 
metodológia de diseno de bases de datos = Rév. Esp. 
Doc. Cient. 24.vol. 2001. 1.no. 11-22.p. Bibliogr. 12 
tétel.

Rés. angol nyelven

Egy hivatkozási információs rendszer fejlesztése 
az adatbázis-tervezés módszere szerint

Adatbázis; File-szervezés -gépi; HivatkozásmutatóA szakirodalmi művek bibliográfiai hivatkozásainak és idézetéinek feldolgozása és kezelése elégé bonyolult művelet az információtudományokban járatlan kutatók számára. A hivatkozások rendezésének és strukturálásának manuális végzésekor felmerülő problémák elemzése alapján, e problémák megoldására született meg a hivatkozási információs rendszer (Sistema de Információn Referenciái -  SIR) terve. A rendszer elvi alapja az 1970-es évek második felétől ismert (P. Chen féle) E/R (enti

tás/reláció) modell, adatigénye pedig az ISO 690 szabványcsoportnak felel meg. A SIR célja, hogy a relációs adatbázis-kezelés technológiájával segítse a kutatók munkáját a bibliográfiai hivatkozások kezelésében.Elkészült az entitás/reláció diagram tejes kidolgozása, és most folyik az elképzelt rendszer tényleges megvalósítása Oracle adatbáziskezelőn. A tervek szerint a rendszer alkalmas lesz nemcsak a hivatkozások kezelésére, bibliográfiák összeállítására (és szükség esetén automatikus módosítására), hanem a hivatkozások alapján való információkeresésre (akár tárgyszavas keresésre) és a hivatkozott művek lokalizálására is. További fejlesztés esetén alkalmas lehet adott művek „visszhangjának” (hivatkozottságának) kimutatására, adott folyóiratok (folyóirat-csoportok) hivatkozási kívánalmaihoz való automatikus igazodásra, illetve a világhálóra való integrálása esetén egy szerverre kerülhetne minden hivatkozási adat, ami világszerte növelné az információkeresés lehetőségeit.
(Mohor Jenő)

Lásd még 53
Olvasószolgálat, 

tájékoztató munka

02/064
ARNDT, Donald A.Jr.: Problem patrons and library se
curity = Legal Ref.Serv.Q. 19.vol. 2001. 1/2.no. 
19-40.p. Bibliogr. 61 tétel.

Problémás olvasók és a könyvtár biztonsága

Jogszabály -más területről; Kommunikáció -haszná
lókkal; Könyvtárhasználati szabályzat; Rendbontás; 
TovábbképzésA „frontvonalban” (olvasószolgálat, tájékoztatás, kölcsönzés stb.) dolgozó könyvtárosok gyakran ta-
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lálkoznak „problémás” olvasóval. A „probléma” az egyszerű zavaró, vagy fenyegetőnek tűnő viselkedésnél kezdődik (függetlenül attól, hogy a fenyegetettség érzése indokoltnak bizonyul-e utólag) és a könyvtáros elleni fizikai támadásig tart. A bűntények tekintetében a statisztikák szerint első helyen áll a könyvlopások és csonkítások gyakorisága, ezzel közel azonos mértékű az olvasókkal, könyvtárosokkal szembeni fenyegető magatartás. Lényegesen kisebb a tényleges bántalmazás, illetve támadás aránya: az összes bűntény 7%-a az olvasók, 3%-a a könyvtárosok elleni támadás, és 4%-ot tesz ki a gyújtogatás. A „probléma” külön csoportja az elmebetegség: a valamilyen mentális betegségben szenvedők egyre nagyobb hányadát kezelik, ill. látják el intézeten kívül. (Szakértők szerint az amerikaiak egyharmada élete folyamán komoly mentális betegségen esik át.) A könyvtárosoknak tudniuk kell, hogy az ilyen betegek legnagyobb része nem erőszakos.A megoldás első eleme a kockázat megbecsülése, amelyhez a könyvtárosoknak nincs kellő jártaságuk, de sok esetben nincs lehetőség a mérlegelésre, azonnali döntésre van szükség. Ehhez nagy segítség lehet a személyzet felkészítése a problémás helyzetek kezelésére, és az interperszonális kommunikációs készségek állandó fejlesztése. A könyvtár- épület biztonságát is fokozni kell, a ki- és bejáratok ellenőrzése, őrök vagy kamerák, a személyzet azonosító-kitűző viselése, megfelelő kulcskezelés, csendes riasztók, megfelelő külső és belső megvilágítás stb. révén.A könyvtárnak biztonsági politikát, és problémás esetben követendő eljárásokat kell kidolgoznia. Incidens esetén ugyanis nincs idő a bizonytalankodásra. Sokat segíthet egy biztonsági auditálás, mely feltárja a biztonsági kockázatokat és ajánlásokat ad a megfelelő szabályozás kialakításához. Jogi szempontból a hozzáférés és a felelősség kérdése okozhat gondot. Gondosan kell megfogalmazni, hogy a könyvtár nyilvánosságából ki milyen esetben zárható ki anélkül, hogy ez a tájékozódáshoz

való jogát korlátozná, illetve, hogy milyen a könyvtáron belüli előírt/elvárható viselkedés. Jogi és biztosítási szempontból egyaránt fontos a könyvtár felelősségének kérdése, ill. ennek tisztázása.A személyzet megfelelő felkészítése ki kell, hogy terjedjen a biztonság valamennyi aspektusának, és a könyvtár biztonságpolitikájának és előírásainak ismeretére; az interperszonális kommunikáció probléma elkerülő és megoldó lehetőségeire (az együttérzés látszatától a kihívó kérdések figyelmen kívül hagyásáig); az ideges, vagy akár verbálisán agresszív olvasó megkülönböztetésére a ténylegesen veszélyestől; az erőszakos, veszélyes agresszivitás figyelmeztető jeleinek felismerésére, és a tennivalókra, melyek során a személyes biztonság kap elsőbbséget.
(Mohor Jenő)

02/065
CRANFORD, Jessie L: „Library police”: Drafting and 
implementing enforcable library rules = Legal Ref. 
Sérv. Q. 19.vol. 2001. 1/2.no. 147-163.p. Bibliogr. 28 
tétel.

„Könyvtári rendőrség”: könyvtárhasználati előírá
sok elkészítése és bevezetése

Könyvtárhasználati szabályzat; Szakkönyvtár -jogtu
dományiA könyvtárosoknak gyakran kell népszerűtlen szabályzatokat bevezetniük. Ez mindig vesztes csatát jelent számukra; a könyvtáros a sok elszenvedett kellemetlenségért cserébe még azt is megkaphatja a fiatal olvasóktól, hogy „náci” -nak titulálják. A cikk megvizsgálja az amerikai jogi könyvtárban jelenleg érvényben lévő könyvtárhasználati szabályzatokat, ezek érvényesítésének módszereit, és a bevezetendő új szabályokat. Foglalkozik azzal is, hogy hogyan érdemes megfogalmazni a szabályokat a jó közönségkapcsolatok fenntartása érdekében.

(Autoref.)
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02/066
CRIDDLE, Sally: Managing Internet access: accept
able use policies and filtering = Libr.Inf.Briefings. 
99.no. 2001. 2-12.p. Bibliogr. 16 tétel.

Az internet-hozzáférés szabályozása a közkönyvtá
rakban: megfelelő szabályzatok, és a szűrők hasz
nálatának problémái

Könyvtárhasználati szabályzat; Közművelődési 
könyvtár; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások hasz
nálata; Tájékoztatás szabadságaAz internet használata a közkönyvtárakban nem problémamentes. A veszélyeket az elfogadható használat szabályainak (Acceptable Use Policy, AUP) megfogalmazásával és szűrők alkalmazásával háríthatjuk el. A könyvtárosok is, az olvasók is tisztában vannak mind az internet, mind a közkönyvtár információs értékével. A brit kulturális kormányzat is országos programja, mint a People's Network és a New Opportunities Funding digitalizálási programja, a társadalom minden tagja számára biztosítani akarják az információkhoz való szabad hozzáférést. (Részletesen a http://www.peoplesnetwork.gov.uk/ és a http://www.nof.org.uk/ címeken.) A közkönyvtár élethosszig tartó tanulási és a kulturális értékközvetítő központ is, ahol az állampolgárokat a technológia használatára bátorítják, és bevezetik a jövő információs társadalmába.Nemrégiben a média igen sokat foglalkozott a gyermekekre az interneten leselkedő potenciális veszélyekkel: idegenekkel ismerkedhetnek meg a neten és/vagy számukra ártalmas anyagokkal szembesülhetnek. Az internetes bűnözők és csalók eseteiről is rendszeresen szólnak tudósítások. Tudomásul kell venni, hogy az internet megjelenése a közkönyvtárakban jelentős funkcióbeli változásokat is eredményez: míg korábban egy bizonyos korlátozott mennyiségű, válogatott dokumentumhoz lehetett korlátlanul hozzáférni, jelenleg az ellenőrzött hozzáférést kell biztosítani óriási mennyiségű forrásokhoz, amelyek előzetes válogatáson nem estek

át. A könyvtárnak kiegyensúlyozottan kell megvalósítania azt, hogy a releváns, minőségi forrásokat elérhetővé tegye és az illegális vagy vitatható tartalmú anyagok elérését megakadályozza -  elsősorban a gyermekek esetében -, anélkül, hogy folyton cenzúrázna. A könyvtárnak és olvasóinak is szüksége van a védelemre, és a kérdés kezeléséhez a könyvtárosok megfelelő ismereteket és eszközöket igényelnek. Ha a könyvtár úgy dönt, hogy biztosítja az internet-használatot, döntéseit meg kell tudnia indokolni és amellett ki kell tartania.Két segédeszköz áll rendelkezésére: az elfogadható használat szabályai, ezt minden könyvtárnak össze kell állítania, és a szűrők alkalmazása, amit alaposan mérlegelni kell, mellette és ellene is lehet dönteni. A hatékony szabályzat tisztázza az olvasók és a könyvtár feladatait (felelősségét), és végső esetben védelemül is szolgál a könyvtár számára abban az esetben, ha azzal vádolnák, hogy nem biztosít megfelelő környezetet a gyermekek számára, illetve hogy cenzúrázza a felnőtteknek szóló tartalmakat.A szabályzatnak mindenképpen foglalkoznia kell az alábbi kérdésekkel:-  Miért biztosítják az internet-használatot?-  Ki használhatja az internetet? (csak a beiratkozott olvasók, van-e szükség bejelentkezésre, jelszóra, biztosít-e a könyvtár a vakoknak, mozgás- sérülteknek lehetőséget stb.)-  Milyen internetes szolgáltatások vehetők igénybe? (lesz-e e-mailezés, szabad-e letölteniük bármit is, feliratkozhatnak-e levelezőlistákra stb.)-  Kell-e fizetni?-  Mit szabad az olvasónak és mit nem?-  Vannak-e speciális feltételek a gyermekolvasók számára? (szülői beleegyezés, szűrők beépítése stb.)-  Szűrik-e a hozzáférést? (milyen korlátozásokkal kell szembesülniük az olvasóknak)A szűrőszoftverek alkalmazása csupán a kétes értékű információk (pornográfia és hasonló tartalmak) kezelésének mechanikus eszköze, és csak a szabály
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zattal együtt hatékony. Tisztában kell lenni korlátáival és a technológiára való hagyatkozás veszélyeivel, különösen akkor, ha sem olvasók, sem a könyvtárosok nem értenek a működéséhez. (Tudniillik hamis biztonságérzetet kelthet.) Amióta az internet társadalmunkban mindenütt jelen van, és veszélyei is köztudottak, a használatára való nevelés szerepét is jobban elismerik.A szűrőszoftverek alkalmazása mellett szól, hogy-  a könyvtár hagyományos anyagai általában amúgy sem tartalmaznak „nem megfelelő” könyveket és folyóiratokat,-  a gyermekek miatt garantálni kell a megfelelő környezetet,-  az USA-ban már van példa arra, hogy a szűrő hiánya miatt egy szülő beperelte a könyvtárat.A szűrőszoftverek alkalmazása ellen szól, hogy-  sérti (az USA-ban például az American Library Association szerint is) az információkhoz való jogot, illetve (Nagy-Britanniában a Library Association véleménye szerint) a szellemi szabadságot,-  „külső” szakértők határozzák meg, hogy mit kell kiszűrni, nem a könyvtárosok döntenek, mint eddig,-  a könyvtár -  éppen a szűrők gyarlóságai miatt -  nem vállalhát jogi felelősséget azért, hogy „biztonságos internetet” tud olvasói számára biztosítani.A szabályzatot megfogalmazása után minden könyvtárosnak meg kell ismernie, és ügyelnie kell, hogy konkrét eljárásokat, megoldásokat is belefoglaljanak (mint például, hogy a gépek elhelyezése úgy történjen, hogy a könyvtáros rálásson a képernyőre stb.). A szabályzat alapul szolgálhat ahhoz is, hogy a fenntartót és az újságírókat is tájékoztassuk, hogyan használható a könyvtárban az internet. Az is bekerülhet a szabályzatba, milyen segítséget várhatnak az olvasók a könyvtárosoktól (ezek lehetnek például sokszorosított útmutatók, listák stb.). Az olvasók számára célszerű a gépek mellett

is elhelyezni a szabályzatot, s azt is le kell írni, mi lesz a következménye (pl. eltiltás vagy kizárás), ha vétenek a szabályok ellen. (Végezetül: mint minden szabályzatot, ezt is időről-időre át kell nézni, és ha szükséges, módosítani, korszerűsíteni kell.)A tanulmány a fent leírtakon kívül még számos példát közöl illusztrációként, és több fontos webcímet is megad hivatkozásként mind a tárgyalt problémákra, mind a cikkben előforduló technikai kérdésekre vonatkozóan.
(Hegyközi Ilona)

02/067
LINZ, Robert M.: Making electronic resources available 
to patrons = Legal Ref. Sérv. Q. 19. vol. 2001. 
1/2. no. 115-132.p. Bibliogr. 50 tétel.

Elektronikus források hozzáférhetővé tétele a 
használók számára

CD-ROM; Honlap; Olvasószolgálat; Számítógép-hál
ózatA könyvtárak elektronikus állományának folyamatos növekedésével együtt egyre fejlettebb információellátó rendszereket is kell biztosítaniuk. Ma az elektronikus források eljuttatásának legjobb módját az internet és a web-technológia nyújtja. A jogi karok interaktív web-portálokat fejlesztettek ki, melyek tanulmányi és adminisztratív célokat is szolgálnak, könyvtáraik pedig hasznos és forrásokban gazdag web-lapokon kell, hogy hozzáférhetővé tegyék elektronikus dokumentumaikat az olvasók számára. A honlap elkészítéséhez és fenntartásához vagy az információtechnológiai személyzet segítségét kell kérni, vagy bérmunkába kell kiadni az egész feladatot. Mindkét eset azzal a veszéllyel jár, hogy a könyvtár némiképp elveszíti ellenőrzését a „végtermék” fölött, holott ők tudják legjobban, hogy milyen források állnak rendelkezésre, s hogy az olvasók hogyan használják azokat információigényeik kielégítésére. A könyvtárosok nem adhatják fel az ellenőrzést azon nem könyvtáros munkatár
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sak fölött, akik esetleg nem osztják a könyvtár(os) közszolgálati elkötelezettségét. A könyvtárosok másik lehetősége, hogy megszerzik a szükséges technológiai szakértelmet, ami a virtuális könyvtárnak a hagyományos könyvtárosi szerepet megváltoztató hatása nyomán amúgy is egyre fontosabbá válik. A könyvtárosoknak adatbázisfejlesztői jártasságot kell szerezniük, és a programozási ismeretek terén legalább a JavaScript ismeretéig érdemes eljutniuk. Ahogy a könyvtárak egyre inkább befogadják az információellátó szolgáltatások új módjait, a könyvtárosoknak egyre inkább alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz és az információipar tényeihez. Mindezt azonban nem fenyegetésként kell átélniük, hanem örömmel kell üdvözölniük olvasóik jobb kiszolgálásának lehetőségét.A technikai megoldásokat tekintve az internet egyik fő hátránya a hozzáférés lehetőségének megszűnése a könyvtár, a szolgáltató, vagy a szállító technikai problémája következtében, vagy a hozzáférés, esetleges letöltés lassúsága. Másik hátrány, hogy a könyvtárnak nincs ellenőrzési lehetősége a forrás fölött. A szállító annak tartalmát, kiterjedését stb. bármikor megváltoztathatja. A CD-ROM hátránya a CD-ROM szerver felállításának, fenntartásának, abba új termék installálásának nagy munkaigénye.
(Mohor Jenő)

02/068
SMITH, Beth: Enhancing reference services through 
technology = Legal Ref.Serv.Q. 19.vol. 2001. 1/2.no.
133-146.p. Bibliogr. 24 tétel.

A referensz-szolgáltatások fejlesztése információ- 
technológia használatávaal

Elektronikus publikáció; Gazdaságosság -könyvtár
ban; Információtechnológia; Kommunikáció -hasz
nálókkal; fíeferenszA technológia lehetővé teszi, hogy az olvasó e-mail vagy web-űrlap révén tegyen fel referensz-kérdése-

ket, a könyvtáros pedig szükség esetén a „chat” vagy akár videokonferencia segítségével beszéljen a távoli olvasóval. Az USA 1999-ben megkérdezett egyetemi könyvtárainak több mint felében volt elektronikus referensz-szolgáltatás, melyet e-mail cím, vagy web-űrlap (vagy mindkettő) segítségével lehetett igénybe venni. Előnye, hogy a kérdést fel lehet tenni nyitvatartási időn kívül is, az aszinkro- nitás pedig a komplex írásos válasz összeállításának lehetőségét is nyújtja. Ugyanakkor ez probléma is, hiszen a válasz nem azonnal érkezik, a kérdés könnyebben félreérthető, mint a személyesen feltett, és több visszaigazolást igényel.Bár az e-mail és a web kezd általánossá válni, mégsem érhető el mindenki számára, ezért nem lehet a referensz egyetlen formája. A „chat” a párbeszéd lehetőségét nyújtja, ezért csak a könyvtáros munkaidejében lehetséges. A videokonferencia szinte a személyes megbeszéléssel azonos, ám rendkívül felszerelés- és személyzet-igényes. Az elektronikus referensz-szolgáltatás bevezetésének megfontolásához költség-haszon elemzés szükséges, továbbá fel kell tenni olyan kérdéseket, mint hogyan és mennyiben segíti a szolgáltatás a könyvtárt küldetésének teljesítésében; kolátozzuk-e bizonyos olvasócsoportokra (pl. hallgatók és oktatók), ha igen, hogyan; korlátozzuk-e a kérdések meghatározott körére, többet, kevesebbet vagy ugyanannyit vállal-e az elektronikus, mint a hagyományos referensz, s hogyan érinti ez majd a dokumentumellátási igényeket; legyen-e uniformizált a válasz, függetlenül az éppen válaszoló könyvtárostól stb. Meghatározandó, hogy milyen időn belül kell válaszolni; milyen statisztika készüljön; megőrizzük-e a válaszokat, épüljön-e adatbázis a kérdésekből és válaszokból; hogyan népszerűsítsük a szolgáltatást, legyen-e oda vezető link, és honnan. Nem utolsó sorban pedig gondoskodni kell mindazokról a technológiai elemekről és elektronikus referensz-eszközökről (forrásokról és hozzáférési lehetőségekről), amelyek segítségével a könyvtáros válaszolni tud.
(Mohor Jenő)
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02/069
DUGGAN, James E.: Patrons and the PC: What prob
lems should reference librarians solve? = Legal Ref. 
Sérv. Q. 19.vol. 2001. 1/2.no. 5-17.p. Bibliogr. 22
tétel.

A referensz-könyvtárosok változó feladatai az in
formációtechnológia korában

Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás; Refe- 
renszA referensz-könyvtárosoknak a személyi számítógépek nagyfokú népszerűsége és elterjedése következtében új feladatokkal kell megbirkózniuk. A számítógépek szinte az összes könyvtári folyamatot megváltoztatták, és bár a használók sokat profitálnak az inertnet és a számítógépes könyvtári hálózatok használatából, a referensz-könyvárosok úgy érzik, hogy munkájuk gyökeresen megváltozott, és a használók egyre bonyolultabb számítógépes támogatást várnak el tólük. A jelen cikk javaslatokat ad arra, hogy milyen számítógépes kérdésekkel érdemes foglalkoznia egy tipikus olvasószolgálatos könyvtárosnak, közread egy, a használók tájékoztatása céljából készült minta-szabályzatot a referensz- könyvtárosok számítógépes kötelességeiről, és irányelvekkel segíti azokat a frontvonalon dolgozó könyvtárosokat, akiknek naponta kell számítógépes hibaelhárítási feladatokkal foglalkozniuk.

(Autoref.)

Lásd még 93
Könyvtárközi
Kölcsönzés,

dokumentum-
szolgáltatás

02/070
PORÁT, Lynne: Automation of interlibrary loan ser
vices: effects on the patron and the library = 
Interlend.Doc.Supply. 29.vol. 2001. 3.no. 108-113.p.

A könyvtárközi kölcsönzés automatizálása a Haifa 
Egyetem Könyvtárában, és hatása az olvasókra

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Könyvtárközi köl
csönzés -számítógéppelA könyvtárközi kölcsönzési és dokumentumellátási szolgáltatások iránt a 90-es évek közepétől nő az igény. Ennek kielégítése érdekében a Haifai Egyetem könyvtára a könyvtárközi kölcsönzés (KKK) automatizálása első lépéseként, röviddel az Ariel bevezetése után, használatba vette az Aleph integrált könyvtári rendszer KKK modulját, amit (bár a rendszer többi -  kölcsönzés, szerzeményezés, katalogizálás, periodikum-kezelés -  modulját jó tíz éve használják) 1977-ig egyetlen izraeli könyvtár sem működtetett. A következő lépés az Aleph-modul hiányosságait kiegészítő fejlesztés volt, majd az OCLC Prism szoftverének alkalmazása, és a BLDSC-megrendelések web-re telepítése volt.Az olvasók számára az automatizálás (az e-mail használat, az Ariel stb. révén) a kérések gyorsabb átfutását eredményezte. Az olvasók (és a könyvtárosok) hozzáférnek az adatbázisokhoz, így ellenőrizhetik a forrás-adatokat, ezért növekedett a kielégített kérések aránya. Megfelelő technikai feltételek (jó szkennerek és nyomtatók) esetében az Arielen keresztül jó minőségű másolatok érkeznek, az egyéb fénymásolatokat manuálisan ellenőrzik (hiányok, sorrend stb.). Az olvasó könnyebben kap tájékoztatást kérésének pillanatnyi sorsáról, vagy akár összes eddigi KKK kéréséről. A web és e-mail KKK „kérőlapok” kitöltésével az olvasó bármikor és bárhonnan kezdeményezhet KKK kérést. A web-kérőlap az Aleph rendszer web-katalógusáról érhető el, ahol a legtöbbször derül ki a KKK igénye. A KKK költségeit az egyetem nagy mértékben támogatja.A könyvtár szempontjából az automatizálás több szolgáltatást tesz lehetővé, különösebb extra-költségek nélkül (az e-mail értesítések, az Ariel-en érkező cikkmásolatok stb. posta- és telekommunikációs költségeket takarítanak meg). Az automatizálás
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növeli a könyvtár tekintélyét, a KKK részleg szervezettebbnek, megbízhatóbbnak tűnik. Az automatizált KKK gyorsabb és megbízhatóbb, így az állománygyarapítás költséghatékony alternatívájává lép elő. Az automatizálás több időigényes manuális tevékenységet vált fel, és lehetővé teszi a statisztikák könnyű és gyors elkészítését is.
(Mohor Jenő)

02/071
ADAMO, Massimiliano -  BERNASCHI, Massimo: Inter
net and electronic document delivery: the IAC project 
for express ordering and delivery of journal articles = 
Tech.Serv.Q. 18.vol. 2001. 4.no. 11-25.p. Bibliogr. 
22 tétel.

Internet és elektronikus dokumentumok továbbítá
sa: az IAC projekt folyóiratok sürgős megrendelé
sére és szállítására

Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus dokumen
tum; Fejlesztési terv; Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]
A szerzők ismertetik egy úgynevezett Elektronikus Dokumentumszállítási Szolgálat (Electronic Document Delivery Service) prototípusát, amellyel ki szeretnék váltani az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács (Italian National Research Council) központi könyvtárának jelenlegi, faxos továbbításra alapozott rendszerét. Az új rendszer egy sor, Perl, Java és Javasript nyelven íródott osztott komponensre épül. A projekt célja kettős: a szolgáltatás minőségének javítása, és a költségek csökkentése.

(Autoref.)

Dokumentációs 
eljárások és 
termékeik

02/072
GARFIELD, Eugene: From laboratory to information 
explosions... the evolution of chemical information ser
vices at ISI = J. Inf. Sei. 27. vol. 2001. 2. no. 119- 
125.p. Bibliogr. 15 tétel.

A laboratóriumi robbantásoktól az információrob
banásig... Az ISI kémiai információs szolgáltatása
inak kialakulása

Index; Referáló szolgáltatás; Tájékoztatás -kémiai; 
Tájékoztatás történeteA cikkben Eugene Garfield önéletrajz-szerű beszámolóban ismerteti a kémiai információs rendszerekkel való kapcsolatát. Laboratóriumi kémikusból lett információs szakember, majd strukturális nyelvészeti és információtechnológiai ismereteit kombinálva kifejlesztett egy olyan algoritmus-rendszert, amely képes felismerni a „molekuláris formulákat” a szakirodalomban.Felismerve az olyan hagyományos referáló és indexelő rendszerek hiányosságait, mint pl. az Index Medicus és Chemical Abstracts, elindította a Current Contents, az Index Chemicus és a Science Citation Index nevű szolgáltatásokat, amelyek segítségével időszerű, heti, specifikus kereséseket lehet végezni a kémiai szakirodalomban.

(Autoref.)
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Tájékoztatási
vállalkozás

02/073
ODER, Norman: Peter McCracken: Librarian as entre
preneur = Libr.J. 126.vol.2001.13.no. 44-46.p.

Könyvtáros mint vállalkozó: a Serials Solution si
kertörténete

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Elektronikus folyóirat; 
Folyóirat-előfizetés; Tájékoztatási vállalkozás; Téríté
ses szolgáltatásAz újonnan indult Serials Solutions szolgáltatás, amely könyvtárosoknak kínál megbízható módszert teljes szövegek és elektronikus folyóiratok eléréséhez, a 2000-ben rendezett éves ALA konferencia fő slágere volt.A könyvtáraknak nehéz követniük, hogy az egyes aggregátorok, a kiadók és az előfizetési ügynökségek mely folyóiratok teljes szövegét teszik hozzáférhetővé elektronikus formátumban. A megrendelő' könyvtár számára a cég időszakonként összeállítja, hogy az általa előfizetett adatbázisokban mely folyóiratok mely számai érhetők el számára. A szolgáltatás több formátumban is használható: html-fájl- ként, a nyomtatott állományt is feltüntetve, nyomtatható fájlban és PDF-formátumban, és Excel táblázatban. A kiadókkal együttműködnek és testre szabott szolgáltatásokat igyekeznek nyújtani.A céget egy vállalkozó szellemű tájékoztató könyvtáros alapította (mondván egy könyvtáros ismeri igazán jól a könyvtárosok igényeit!). A cég gyorsan növekszik, tíz teljes és néhány részfoglalkozású munkatársa van. Növekedését a bevételeiből finanszírozza; a legnagyobb aggregátorok zömével (EBSCOhost, Emerald, JSTOR stb.) és számos kiadóval kapcsolatban áll, jelenleg 162 könyvtárat mondhat ügyfelének. Az aggregátorok kedveli a céget, hiszen termékeiket népszerűsíti, s a lehető legpontosabb információkkal szolgálnak a számára. Az adatbázist havonta frissítik.

Induláskor a szoftverfejlesztés sok időt igényelt, sok problémát meg kellett oldaniuk: pl. különböző könyvtárak ugyanazt a terméket más-más, az intézményre specifikált URL-en érhették el, más esetben -  a JSTOR-nál pl. -  csupán csak egyetlen URL volt; némely terjesztő csak bizonyos folyóiratokhoz biztosított hozzáférést, így minden egyes összeállítást az ügyfélre kellett szabni. Fő céljuk most, hogy a szolgáltatást összekapcsolják a könyvtári OPAC- okkal, ehhez minden könyvtári rendszer forgalmazójával tárgyalniuk kell.Konkurens termékek is megjelentek: a JAKE-nevű (Jointly Administered Knowledge Environment) ingyenes program, amely azonban a Serials Solutions szerint nem elég korszerű, és nem is testreszabott; továbbá a Journal WebCite és a TDNet.A keretes részben (How Serials Solutions works?) a szolgáltat ás árairól kapunk további információkat.
(Hegyközi Ilona)

Hátrányos helyzetű 
olvasók ellátása

02/074
BEZZI, Alessandra: UD e AT: chi sono costoro? = Boll. 
AIB. 41. vol. 2001. 3. no. 297-306. p. Bibliogr. 24 
tétel.

Rés. angol nyelven

UD (Universal Design) és AT (Adaptive Techno
logy): mik ezek?

Ergonómia; Hátrányos helyzetű olvasó; TerveezésAz „egyetemes tervezésinek értelmezhető Universal Design (UD) egy meghatározás szerint a termékek és a környezet olyan tervezése, ami a legszélesebb értelemben használhatóvá teszi azt minden ember számára, külön átalakítás, vagy speciális tervezés nélkül; célja az, hogy egyszerűsítse, megkönnyítse mindenki életét, olyan termékek és épí-
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tét környezet létrehozásával, amely használhatóbb a lehető legtöbb ember számára, a lehető legkisebb (vagy semmi) külön költséggel; az UD hasznos minden korú és minden képességű ember számára.Ezt hét elv megvalósításával lehet elérni: 1. egyenlő használat (a különböző képességű emberek számára egyformán használható); 2. rugalmasság a használatban (az egyéni képességekhez való alkalmazkodás, a használati lehetőségek közötti választás, a használat gyorsaságkülönbségeinek tűrése); 3. egyszerű és intuitív használat (a használat egyszerű megértése, függetlenül a használó tapasztaltságá- tól, ismereteitől, nyelvi képességeitől vagy koncentrációkészségétől); 4. érthető tájékoztatás (a használathoz szükséges tájékoztatás hatékony és a környezettől, a használó érzékelési képességétől függetlenül felfogható közlése); 5. hibatűrés (az akaratlan, vagy téves cselekedetek kockázatainak vagy negatív következményeinek minimalizálása); 6. csekély fizikai erőfeszítés (ergonómia, a használat legyen könnyű, kényelmes és minimális erőkifejtést igényeljen); 7. méret, a megközelítés és a használat helyigénye (megfelelő méretek és terek biztosítása a megközelítéshez, eléréshez, kezeléshez, használathoz, a használó méretétől, helyzetétől és mozgáskészségétől függetlenül).A másik fogalom, az Adaptive (vagy másik gyakran használt nevén Assistive) Technology (AT) mindazon módosított vagy személyre szabott hardver és szoftver termékeke, eszköz-, vagy rendszer- elemek összességét jelenti, amelyek (akár megvásárolhatók, akár nem) lehetővé teszik, vagy javítják a hátrányos helyzetű használók lehetőségeit, hogy autonóm módon, függetlenül tudjanak élni, tanulni, dolgozni. (Leginkább alkalmazkodó, vagy segítő technológiaként értelmezhető, az olasz szakiroda- lomban az utóbbi honosodott meg.)Nyilvánvaló, hogy mindaz (termék, eszköz, környezet, szolgáltatás), ami könnyen kezelhető, egyéni kívánságokhoz (tulajdonságokhoz, képességekhez) alakítható, kényelmesen hozzáférhető, nem csak a

valamilyen módon rászorultak számára jelenti a jobb hozzáférés lehetőségét, de minden használó számára könnyebbséget, nagyobb kényelmet nyújt. Az is nyilvánvaló, hogy mind az UD, mind az AT olyan általános elveket, illetve tulajdonságokat foglal magában, amelyek alapján könyvtárt, könyvtári szolgáltatásokat is lehet (ajánlatos) tervezni, működtetni.Az egyik legnagyobb ilyen jellegű projekt, a washingtoni egyetem DO-IT (Disabilities, Opportunities, internetworking and Technology) projektje szerint az információk egyre nagyobb mennyiségét terjesztik és közvetítik a számítógépes hálózati technológiák, és a könyvtáraknak egyre fontosabb szerepe az internethez és az elektronikus forrásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára. Az UD elveit alkalmazni kell a könyvtárak működésében, és a hozzáférhető elektronikus források létrehozásában. Egy hozzáférhető könyvtár tervezésekor ezeknek a paramétereknek jelen kell lenniük, a személyzet, a szolgáltatások, az elektronikus források tekintetében is. Az informatikai és technológiai források használata növeli a hátrányos helyzetű személyek függetlenségének, autonómiájának, szakmai képességének és produktivitásának mértékét. A számítógéphez és az elektronikus információforrásokhoz való hozzáférést a könyvtárnak két módon kell garantálnia: a géphez való fizikai hozzáférést, és az elektronikus forrásokhoz való hozzáférést egyaránt, mely utóbbi az alkalmazói szoftverekhez (pl. szövegszerkesztő) és a helyben vagy távol rendelkezésre álló adatbázisokhoz és információforrásokhoz való hozzáférést is jelenti.
(Mohor Jenő)
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02/075
POLANKA, Sue -  O'GORMAN, Jack: Guidelines for 
creating accessible library web pages = Internet Ref. 
Sérv. Q. 5. vol. 2001. 3. no. 51-57.p. Bibliogr.

Irányelvek sérült olvasók által is használható 
könyvtári webhelyek tervezéséhez

File-szervezés -gépi; Honlap; Hozzáférhetőség; Testi 
fogyatékos olvasó[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A könyvtári webhelyek fejlesztőinek folyamatosan javítaniuk kell weblapjaikat; arra kell törekedniük, hogy az információkat minden használói csoport

eredményesen használhassa. A cikk ismertet néhány általános hozzáférési irányelvet; ezeket érdemes követni a weblapok tervezésekor. Tárgyalja a World Wide Web Consortium (W3C) „Web * Accessibility Initiatives” (WAI) ajánlásait. A jelen cikk a weblapok használhatóságát a következő hátrányos helyzetű csoportok szempontjából vizsgálja: látássérültek, hallássérültek és mozgássérültek. Hozzáférhetőségi irányelveket javasol, kifejezetten ezeknek a csoportoknak a számára. Fontos szempont a lapok tesztelése a fejlesztés idején és a fejlesztés után. A hozzáférést tesztelő online termékeket is tárgyalja, más tesztelési módszerekkel együtt, amilyen például a használói input.
(Autoref.)

Lásd még 38

Hálózatok, regionális 
rendszerek

Lásd 3, 13, 54, 66
Könyvtártudományi

tájékoztatás

02/076
GLEBOVA, S.P.: Rezul'taty obsej raboty. Analiticeskaá 
recenzió = Naucn.Teh.Bibl. 2001.10.no. 83-89.p.

A közös munka eredményei. Analitikus recenzió a 
Naucnye i Techniéeskie Biblioteki 40 éves publi
kációs gyakorlatáról

Folyóirat -könyvtáriA Naucnye i tehniceskie biblioteki 1961-ben tematikus gyűjteményként indult a szorosan vett műszaki könyvtárügy szolgálatára. Azonban csakhamar havi folyóirattá fejlődött, s a továbbiakban -  mindmáig -  nem ragaszkodott a hálózati határokhoz. Ahol műszaki-természettudományi könyvtári-tájékoztatási kérdések merülnek fel, ott folyóiratunk illetékesnek tekinti magát.
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