
Digitalizálás

02/099
HAMPSON, Andrew: Practical experiences of digitis
ation in the BUILDER Hybrid Library Project = Program. 
35 .V0I. 2001. 3.no. 263-275.p. Bibliogr. 15 tétel.

A digitalizálás gyakorlati tapsztalatai a BUILDER 
hibrid könyvtári projekt során

Digitalizálás; Fejlesztési terv; Elektronikus könyvtár

A cikk a hibrid könyvtárban folyó digitalizálás gyakorlati kérdéseit tárgyalja a BUILDER projekttel kapcsolatos munka alapján, két termékkel kapcsolatban (Electronic Key Texts és a Midland History című tudományos folyóirat 1971-1998-ig terjedő számainak digitalizálása). Elemezve a dokumentumok tulajdonságait, a digitalizálási opciókat, az archiválási és szolgáltatási formátumokat és a költségeket, két tanulság kristályosodik ki. Az első az, hogy a szkennelés csupán egy állomását jelenti egy komplex munkafolyamatnak; a második pedig az, hogy a költségek alakulását állandóan figyelni kell, mert ezek igen gyorsan növekedhetnek, különösen a projekthez kapcsolódó speciális személyzeti igény következtében. A könyvtárigazgatókra hárul-  az állomány és a használói szükségletek alapján-  annak eldöntése, hogy a digitalizálásra milyen területen van szükség, ha egyáltalán szükség van rá.
(Autoref.)

02/100
LOSSAU, Norbert: „Gutenberg digital”. Der Einsatz mo
derner Technologie zur Digitalisierung und Präsentation 
der Göttinger Gutenberg-Bibel www.gutenbergdigital.de 
= Bibliothek. 25.Jg. 2001.1 m  79-84.p.
Res. angol és francia nyelven
A modern technológia alkalmazása a göttingeni 
Guteberg-biblia digitalizálására és a világhálón 
való megjelenítésére

Digitalizálás; ŐsnyomtatványAz Alsó-Szászországi Állami és Egyetemi könyvtár (Göttingen) Gutenberg születésének 600. évfordulójáról nagyszabású kiállítással és a könyvtár állományában lévő eredeti Gutenberg Biblia digitalizálásával emlékezett meg. 2000. júniusa óta a „Gutenberg Digital” hozzáférhető ingyenesen az interneten, és a K.G.Saur által kiadott CD-ROM-on.A cikk ismerteti a digitális bemutató koncepcióját, a projekt technológiai követelményeit és megvalósítását.
(Autoref.)

02/101
RUSSEL, Beth M.: From the ground up: lessons 
learned from a librarian's experience with digitizing 
special collections = Coll.Res.Libr.News. 62.vol. 
2001. 6.no. 603-606.p.
Fényképek digitalizálásának tapasztalatai egy 
egyetemi könyvtárban
Digitalizálás; FényképA cikk a Texas A&M University több ezer, mezőgazdasági témájú régi fényképből álló különgyűjtemé- nyének digitalizálása során szerzett tapasztalatokat osztja meg az olvasókkal. Ismerteti a pályázati tá-
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mogatással megvalósított projekt megtervezését, az adatbázis kialakítását, a szkennelési folyamatot és a web-felület megtervezését. A projekt két szempontból is sikeresnek bizonyult: sikerült egy gyorsan romló, ritka és értékes fényképgyűjteményt megmenteni az utókor számára, és bebizonyosodott, hogy mindezt egy katalogizáló könyvtáros, minden előzetes digitalizálási tapasztalat nélkül meg tudja szervezni és valósítani.
(Autoref. alapján)

Audiovizuális,
elektronikus,

információhordozók

02/102
MOESKE, Ulrich: Elektronické dokumenty ve 
verejnych knihovnách a jejich vliv na budoucnost 
verejného knihovnictví. 1-2. c. = Ctenár. 53.roc. 
2001. 9.no.; 10.no. 242-244.; 274-276.p.

Az elektronikus dokumentumok a nyilvános könyv
tárakban és kihatásuk a nyilvános könyvtárügy jö
vőjére. 1-2.rész

Elektronikus publikáció; Közművelődési könyvtárA német szerző" az általa felvetett problémát az elektronikus publikációk két tulajdonságának hang- súlyozásával járja körül. Az egyik tulajdonság: az elektronikus publikációk a fény terjedésének sebességével hatalmas tereket, államhatárokat és földrészeket „győznek le” , továbbá -  a nyelvi problémának az angol nyelv általi kiküszöbölésével -  elmossák az egyes kultúrák közötti határokat. A másik: az elektronikus publikációk elvileg szükségtelenné teszik az egyéni-intézményi közvetítő" funkciót.Noha az elektronikus publikálás előtt egyelőre még több akadály fordul elő, de ha a CD ROM megjelenése óta eltelt rövid időt tekintjük, és számításba

vesszük a Xerox-cég elektronikus papír találmányát, valamint a „Pay per View” fizetési mód terjedését, nem nehéz megjósolni: az elektronikus kiadványok csakhamar levetkezik gyerekbetegségeiket (körülményesebb igénybevétel, szerzői jogi nehézségek stb.), s mivel a háztartások többségében a PC-k addigra ugyancsak jelen lesznek, jelenlegi terjedési ütemük még gyorsabbá válik. (Különben Finnországban a háztartások 80, Svédországban 70, Dániában 65%-a máris számítógépesített, Németországban ez az arány 25-30% között van jelen-leg-)Ennek ellenére az iménti gondolatmenet szerint mindinkább szükségtelennek látszó nyilvános könyvtárak munkatársainak internet-képzésére a brit kormány három év alatt 170 millió fontot tartott szükségesnek beruházni. A német könyvtárosok mindenesetre felettébb kíváncsiak arra, hogy mit hoz az elektronikus publikálást közkeletűvé tevő közeljövő a nyilvános könyvtárak mint közintézmények számára. Megszűnnek-e, ha pedig nem, miként alakul funkciórendszerük.Úgy tűnik, hogy bár tereikben egyre kevesebb lesz a könyv és egyre több a számítógépes használói hely, azért a jövőben is fennmaradnak. Mégpedig mint olyan intézmények, amelyek speciális, a közélet számára alkalmas teret kínálnak a lakosságnak. Eközben innovatív magatartást fognak tanúsítani, igazodni fognak a korszellemhez flexibilis épületüknek is köszönhetően.Összegezve: a nyilvános könyvtár valamennyi média és információféleség hozzáférését biztosító hely lesz, valamennyi információs technológia hasznosítója. Tehát mindenképpen szükség lesz rá a jövőben is, hiszen az átlagos ember képtelen lesz eligazodni az internet szédületes információkínálatában. Ezért okvetlenül vezetőre fog szorulni. A demokratikus társadalmakban a könyvtárosok az információs dzsungelben a kalauz szerepét fogják ellátni.
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Egyébként: az elektronikus publikálás általánossá válásával fokozatosan eltűnik a különbség a városi és a falusi könyvtárak között, hiszen az információk „helybe varázslását” illetően a használói helyek között nincs különbség. És ugyanígy: az általános és a szakkönyvtárak közötti különbség is eltűnik.
(Futala Tibor)

02/103
BARSTOW, Sandra [et a lj: E-journals: the final frontier 
= Seriibr. 40.vol. 2001. 1/2.no. 31-40.p. Bibliogr. 5 
tétel.

E-folyóiratok ma és holnap

Elektronikus folyóirat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A címben szereplő konferencia két részből állt: az első a már létező e-folyóiratokra koncentrált, és ismertette az ideális elektronikus folyóirat jellemzőit. Az e részben tárgyalt témák: beszerzési kérdések, bibliográfiai számbavétel, e-folyóiratok a használó szemével. A második rész a holnap elektronikus folyóirataival foglalkozott, és a következő kérdéseket tárgyalta: az e-folyóiratok fejlődését előmozdító kereskedelmi erők, a hivatkozások összekapcsolásának újdonságai és az XML lehetőségei, az e-folyóiratok fejlődése az állandó formátumtól a rugalmas, a használók által módosítható formátumig.
(Autoref.)

02/104
LO, Szu-chia: The development of electronic journals 
in Taiwan: status report on a continuous study of ac
cess issues = El.Libr. 19.vol. 2001. 3.no. 134-143.p. 
Bibliogr.

Elektronikus folyóiratok Tajvanban: a hozzáférési 
lehetőségek felmérése

Elektronikus folyóirat; Felmérés [forma]A cikk beszámol annak a folyamatos kutatásnak az eredményeiről, amelynek során a Taiwan Academic Network-ön keresztül terjesztett elektronikus folyóiratok hozzáférhetőségét vizsgálták. Adatokat közöl az elektronikus folyóiratok hozzáférhetőségéről, archívumaik állapotáról, tárgykörükről, az őket feltáró indexelő és referáló szolgáltatásokról és az általuk használt különféle adatformátumokról. Az eredmények azt mutatják, hogy gyakorlati problémák merülhetnek fel, amikor a használó hozzá szeretne férni az elektronikus folyóiratok szövegeihez. A szerző a kérdés könyvtári vonatkozásait is vizs- gálja.
(Autoref. alapján)

02/105
SARLAUSKIENÉ, Lina: Lieetuvos elektroniniu 
periodiniu leidiniu, platinamu per www, leidyba = 
Knygotyra. 36.vol. 2000. 148-155.p.

Rés. angol nyelven

Litván online folyóiratok a világhálón

Elektronikus folyóirat; Számítógép-hálózatA cikk a litván teljes szövegű, a világhálón hozzáférhető elektronikus folyóiratokkal foglalkozik. Egy elektronikus folyóiratot általában úgy határoznak meg, mint egy bizonyos szakterület rendszeresen megjelenő kiadványa, amelyet digitális formában terjesztenek, elsősorban a világhálón, de elektronikus levélben és digitális lemezen is. A szerző 106 kiadványt vizsgált meg; közülük 34-et csak a világhálón terjesztenek, 72-nek nyomtatott változata is van. Az elemzett kiadványok száma nem nagy, ennek ellenére az elektronikus kiadás négyéves múltja és a kiadványok típusai lehetővé teszik a jelenlegi helyzet, az fejlődési irányvonalak és a lehetséges
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jövő vizsgálatát. Az elektronikus folyóiratokat a következő jellemzők szerint elemezték: típus, cél, tartalom, kiadó, rendszeresség, nyelv, a kiadás indulásának ideje és helye, egyéb jellemzők.
(Autorej.)

02/106
SOTTONG, Stephen: E-book technology: waiting for 
the „false pretender” = Inf.Technol.Libr. 20.vol. 2001.
2.no. 72-80.p. Bibliogr.

E-könyv technológia: egyelőre „hamis trónkövete
lő”

Elektronikus könyv; HatékonyságA technológia ma már a korszerű könyvtár egyik alapja. Az intézményeknek nap mint nap el kell igazodniuk a sokféle új technológiai megoldás között. A technikai vívmányok életciklusának modelljét Raymond Kurzweil vázolta fel 1992-ben. Ez a modell segítségünkre lehet annak eldöntésében, érdemes-e az adott technikai újdonságot bevezetni a könyvtárban vagy sem. Hét „életszakaszt” különböztetett meg: 1. előfutár, 2. találmány, 3. fejlődés,4. érettség, 5. ál-utódok, 6. elavulás, 7. muzeális jelleg. Az előfutár-szakaszban már megvan az ötlet, de még nem ölt alakot (mint pl. Leonardo helikopter-terve). A találmány az ötletnek már konkrét formát ad, a fejlesztés pedig a gyakorlatba ülteti ezt át (mint pl. az autógyártás kialakulása a 19. század végén). Végül a technológia éretté válik, hasznos és használható évekig, évtizedekig, sőt akár évszázadokig is, ha a technológia és az azt létrehozó szükséglet egybeesik. Ha az érett technológia már korossá válik, újabb technológiák jelennek meg, hogy felváltsák a régit. Ha az újak már rendelkeznek jó tulajdonságokkal, de nem jobbak minden szempontból, akkor csak ál-utódok. Csak akkor lesznek képesek a régit felváltani, ha szinte minden szempontból ugyanolyan jók, sőt, néhány vonásuk még jobb is, és kárpótolni tudják a használót a technológia- váltás nehézségeiért és az újabb kiadásokért.

Ez a modell a meglévő és a bevezetendő technológia értékelésének hasznos eszköze. Az ál-utódba is érdemes talán beruházni, ha az elég hosszú életű, mint pl. a magnókazetta, de a könyvtári beruházásokat célszerű a már bevált, érett technológiákra koncentrálni. Kurzweil ugyan nem írta le, mi alapján dönthető el, melyik szakaszba lépett az adott technológia, de szerzőnk Kurzweil példái nyomán hat ismérvet dolgozott ki az érett és az új technológia összevetésére: a minőség, a tartósság, a kezdeti költségek, az állandó költségek, a kezelhetőség és a fő jellemzők ezek; emellett az újnak szabványosnak kell lennie és további jellemzőkkel is kell bírnia. A módszert a szerző az audio-technológián mutatja be a hanglemez, a CD és többféle magnó-típus összehasonlításával, majd ugyanezeket az ismérveket alkalmazza a nyomtatott és az elektronikus könyv tulajdonságainak az összevetésére.Az elektronikus könyvekről Kurzweilnek 1992-ben az volt a véleménye, hogy még az álutód-szakasz- ban vannak. Ennek ellenőrzésére a szerző -  összehasonlítva a nyomtatott és az elektronikus könyv jellemzőit -  bemutatja, miként felel meg az e-könyv 2000-ben a fenti ismérveknek. A minőség meghatározója mindkét esetben a megjelenítés, amit a felbontás és kontraszt jellemez a legjobban. Ezeket tekintve a nyomtatott könyv jóval többet tud az e-könyvnél, hiszen felbontóképessége 1200 dpi, míg a legjobb minőségű képernyő felbontása is csak 100-200 dpi lehet. A kontrasztot tekintve a képernyők normál fényben 20:1 és 100:1 arányt képesek felmutatni (utóbbit a folyadékkristályos képernyők, az LCD-k), míg a papírra írt tinta kb. 120:1 arányt mutat, vagyis annak 3-6-szorosát. Ugyanakkor az olvasás jóval nehezebb, lassabb a képernyőn (kb. 10-30%-kal), és a szem is jobban kifárad, ezért általában a hosszabb szövegeket mindig kip- rintelik, és úgy olvassák el. (Ezért nem beszélhetünk még a „papír nélküli társadalomiról, hiszen ténylegesen egyre nő a papírfelhasználás.)
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A hagyományos könyv a tartósság iskolapéldája; egyetlen digitális hordozó sem képes száz évnél hosszabb stabilitásra; a gyártók csak huszonöt évet garantálnak (ez kevesebb, mint a savas papír élettartama). Még több probléma van az internetes dokumentumok tartósságával. (Egy kézben levő' könyv felér egy elérhetetlen szerveren található egész könyvtárral.) A nyomtatott könyv elolvasásához nem kell hardver, de az e-könyvekhez vagy egy ezer dolláros számítógépre, vagy egy kétszáz dolláros SoftBook Readerre van szükség. A kezdeti költségek előteremtésének társadalmi vonatkozása is van: a szegényebbek egyiket sem engedhetik meg maguknak, s ha a könyvtárak nem akarnak elitgyűjteményeket kialakítani, ezeket a drága leolvasókat is kölcsönözniük kell. Az e-könyvek legalább olyan drágák vagy még drágábbak, mint nyomtatott megfelelőik. Az új technológiák egyik para- doxona éppen az, hogy olcsók csak akkor lesznek, ha mindenütt megtalálhatók már, de erre csak akkor kerülhet sor, ha olcsóbbak lesznek. Minden hordozónak van állandó költsége: a könyveket tárolni kell, helyigényesek, az internetes e-könyveket elő kell fizetni, számítógépek, szerverek kellenek stb. Mivel még nagyon újak az e-dokumentumok, nem nagyon lehet őket összehasonlítani a régiekkel. Bár sokan könnyen kezelhetőnek találják az e-könyveket, semmi nem lehet olyan egyszerű, mint a nyomtatott könyv, annak használatát nem kell megtanulni, ceruzával kommentárok is írhatók a margóra stb. (Ez utóbbi tevékenység elég bonyolult az e-könyveknél, és megtanulása is eltart egy ideig.) Az e-könyv tulajdonságai nagyjából megfelelnek a nyomtatottéinak, kivéve a gyors lapozást, a böngészést és a tartalom megoszthatóságát. A hagyományos könyv gyorsan átlapozható, ha egy szövegrészt vagy képet keresünk, míg a képernyőn ez sokkal lassabban megy. A legtöbb e-könyvet csak egy bizonyos leolvasóval lehet olvasni, az internetes könyveket viszont csak meghatározott IP-címen érhetjük el. Ez azt jelenti, hogy minden

kikölcsönzött e-könyvhöz leolvasót is kell mellékelni. A legtöbb e-könyv saját formátummal bír, és nem olvasható másik géppel. Ez változhat a nyílt e-könyv szabványának megjelenésével (Lásd http://www.openebook.org), de akkor a jelenlegi leolvasók feleslegessé válnak.Az e-könyvek négy olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amivel a nyomtatott könyvek nem: a szövegkeresés és a hiperlinkelés lehetősége, a nagyobb adatsűrűség, valamint a gyors frissítés. Ez utóbbi főleg a kézikönyvek esetében jár behozhatatlan előnyökkel a nyomtatott verzióval szemben. Leszögezhetjük tehát, hogy az e-könyv hat ismérvet tekintve alulmaradt a hagyományossal szemben, és nem versenytársa a nyomtatott könyvnek, mert még csak a fejlődés szakaszánál tart. Eddig még csak 20-50 ezer leolvasót adtak el, jóval kevesebbet, mint ahány Harry Potter-könyvet az első napon! Ennek dacára egy-egy ott lehet a könyvtárban, ha speciális jellemzőik ellensúlyozzák a hibáikat. Több könyvtáros azt gondolja, ha nem szerez be e-könyveket, „marginalizálódni” fog a könyvtár, de ez nem igaz. Csak a legritkább esetben kerül sor ki- érleletlen technológiák alkalmazására, célszerűbb megvárni a szabványosítás bizonyos fázisát. Ezt a politikát érdemes követni az e-könyvek terén is. Az ALA 2000. évi konferenciáján hangzott el egy igen figyelemre méltó vélemény: „A nagyobb léptékű digitalizálási projektekbe azok akarjanak elsőként belevágni, akiknek rengeteg kidobnivaló pénzük, hatalmas vagyonuk van, és türelmes ügyfélkörrel rendelkeznek. Ha tíz év kell ahhoz, hogy értékeket hozzunk létre, akkor bízzuk másokra ezt a munkát.” A jelenleg is használt technológiák, mint pl. a kérésre előállított nyomtatott könyvek (print-on-demand), még sokáig egyenrangú versenytársai lesznek az e-könyveknek.Kurzweil életszakasz-elmélete arról győz meg, hogy nem kell sietni. Ha már holnapra megoldódik az e-könyv összes technikai problémája, és feleslegessé válik a nyomtatott könyv, attól még lesz könyv-
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nyomtatás legalább 25-50 évig, és ennyi idő áll még rendelkezésünkre, hogy áttérjünk az új technológiára. Ha nem vagyunk óvatosak, és túl sok e-könyvet szerzünk be, elijeszthetjük olvasóinkat, és olyan hardverekre, szoftverekre dobjuk ki a pénzt, melyek gyorsan elavulnak. Ahogy a technológia fejlődik, az említett nyolc jellemző alapján eldönthetjük, elég érett-e már az új vívmány, hogy széles körben elterjedhessen.
(Murányi Lajos)

02/107
CRAWFORD, Walt: MP3 audiobooks: a new library 
medium = Am.Libr. 32.vol. 2001. 7.no. 64-66.p.

MP3 audio-könyvek: új könyvtári dokumentum?

Hangos könyv; Fájl-szervezés -gépi; Információtech
nológiaAz MP3 elnevezésű audio-formátum sokak szerint elsöpri az audio-CD-ket, és tönkreteszi a nagy lemez-cégeket, az újságírók pedig CD-minőségűnek mondják. Ugyanakkor az MP3 számos jogi problémát vet fel (másolás, terjesztés, audio-fájlok csere-beréje, Napster stb.), és a minőség is legfeljebb egy hordozható lejátszónak és egy olcsó fejhallgatónak felel -meg, azaz majdnem-CD minőségű. (A technológia lényege ugyanis, hogy olyan tömörítést alkalmaz, ami egyszerűen elhagyja az alig hall

ható, s így feleslegesnek ítélt tartományokat. Kétségtelen viszont, hogy ami az igényes zenének nem igazán felel meg, az a szövegnek bőven jó. A jelenlegi technológia mellett az MP3 olvasására képes CD-lejátszók a 64Kbps fájlokat képesek felismerni.* Ezekből (még sztereo, hang-hatásokkal ellátott felvétel esetén is) kb. 24 órányi fér egyetlen CD-re. Az MP3 audiokönyv már létező valóság, és egy michigani közkönyvtár kísérleti program keretében már kölcsönöz is, hordozható lejátszóval együtt.Az audio-könyvek átköltözése kazettáról CD-re számos előnnyel jár; csökken az előállítás költsége, növekszik a tartósság, még kisebb a helyigény, szinte biztos, hogy egy mű egy fizikai egység lesz (sőt, több fér egy-egy lemezre). Az Audible.com is megkezdte az MP3 audio-könyvek forgalmazását, a letöltött fájl speciális lejátszóval együtt kölcsönözhető. A CD formátumú audio-könyv egyik nagy hátránya, hogy (a kazettával szemben) nem marad meg ott, ahol a hallgatást abbahagyták. Az MP3 audio-könyv számos előnye akkor lesz kihasználható, elterjedésére akkor számíthatunk, ha a könyvjelző funkciót (melye több, viszonylag olcsó technikai megoldás is kínálkozik) megnyugtatóan megoldják. Ez esetben egy ígéretes új könyvtári médiumról beszélhetünk.
(Mohor Jenő)

Lásd még 12, 14, 43, 67-68, 71, 73
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