
Könyvtárépítés,
berendezés

02/108
LOVIO, Maria: Kirjasto keskellá kauppakeskusta = 
Kirjastolehti. 94.vuo. 2001. 7.no. 13-15.p.

Új könyvtárépületek Finnországban

Könyvtárépület -közművelődési1. Espoo: könyvtár a „Nagy Alma” (Iso Omena) el
nevezésű bevásárló központbanKét városrész (Matinkylä és Olari) területi ellátásáért is felelős.Bruttó alapterület: 2443 m2 Tervező: Tiina Tiusanen Belső építész: Urmas Virta A könyvtár a bevásárló központ harmadik, ún. szolgáltató szintjén helyezkedik el. Hozzá csatlakozik az espoo-i képzőművészek képkölcsönzője. Ugyané szinten található még az ifjúsági információs és szolgáltató pont, a fogyasztói tanácsadó és a munkásakadémia számítógépes részlege.2. Eno (7116 lakos): községi könyvtárBruttó alapterület: 595 m2 Hasznos alapterület: 506 m2 Összköltség: 7,02 millió FIMÁllamsegély: 2,4 millió FIMTervező: Antero Turkki3. Isokyrö (5207 lakos): községi könyvtárHasznos alapterület: 600 m2 Összköltség: 7,1 millió FIMÁllamsegély: 3,5 millió FIMTervező: Risto Rytinki

(Sz. Nagy Lajos)

02/109
SANNWALD, William W.: To build or not to build = 
Libr. Adm. Manage. 15.vol. 2001. 3.no. 155-160.p. 
Bibliogr. 10 tétel.

Építsünk vagy átalakítsunk?

Átépírés; Enteriőr; Építési terv; Könyvtárépítés, be
rendezésAkár új épületről van szó, akár a régi renoválásáról, a döntéshozók szemben találják magukat azzal a kérdéssel, építsenek-e vagy sem. A digitális korban az épület jelentősége mintha veszítene súlyából; a könyvtár egyszerű portálnak tekinthető, amely további portálokhoz való hozzáférést tesz lehetővé. A közhasznú információkhoz, oktatási szórakoztató anyagokhoz pedig egyre könnyebb a könyvtár megkerülésével is hozzájutni.A könyvtárak által beszerzett anyagok változatlan mennyiségét látva azonban biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy jó ideig még megmaradnak a nyomtatott anyagok gyűjtőhelyeiként. Ugyanakkor a modern technológia komoly hatással van az épületre magára, a flexibilitás, az „open plan” alaprajz lehetővé teszi a változásokhoz való gyors igazodást, a könyvtári konzorciumok pedig a hozzáférhető források körét tágítják ki jelentős mértékben. A tervezésnek figyelembe kell vennie a használói igényeket, nem elfeledve, hogy a használók 20%-ától származik a forgalom 80%-a.Az épület tegye lehetővé a használók, a személyzet és a dokumentumok könnyű mozgását, könnyítse meg az ellenőrzést, és könnyen lehessen megközelíteni és közlekedni benne. A különböző használói
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igényeknek és szokásoknak megfelelően kell a belső tereket változatosan kialakítani. (Pl. a várhatóan nagy forgalmi pontok berendezése ne ösztönözzön huzamos tartózkodásra, vagy: egyre nagyobb szerephez jut a könyvtár nappali szoba jellege.)A tervezés során tekintettel kell lenni azokra a megfigyelésekre, amelyeket az emberek viselkedéséből szűrtek le. Döntő jelentőségű a könyvtár egyedi atmoszférájának megteremtése.A flexibilitás döntő előfeltétele az épület moduljának helyes megválasztása. A tartóoszlopok kiosztására azonban nem lehet minden könyvtártípusra érvényes értéket megállapítani.A környezetre tekintettel kell a „finanszírozható” könyvtárépületet kialakítani: maximális költséghatékonysággal legyen működtethető, tekintettel a belső levegőre, energiaigényre stb.Különös figyelmet kell fordítani az adatforgalom technikai feltételeinek megteremtésére. Strukturált kábelezésre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy ne legyen a könyvtár kiszolgáltatva egyik vagy másik forgalmazó speciális rendszereinek. Egyre nagyobb teret nyer a drótnélküli technológia, főleg olyan környezetben, ahol sok laptopot használnak. Az épülten belüli helyi hálózatot egyre több helyen kábelmentes technológiával oldják meg. Bármennyire is vonzónak látszik ez a technológia, a könyvtárnak nem tanácsos kizárólag erre alapoznia. (A cikk részletesen bemutatja a „Bluetooth” nevű kábelmentes technológiát, amely lehetővé teszi, hogy egymástól tíz méterre lévő egységek kommunikáljanak egymással.) A kábelek zűrzavarától segít megszabadulni a nagy teherbírású kettős padlózat, amelyben a kábelek szabadon vezethetők.Az intelligens épület fel van szerelve a szükséges megfigyelő és irányító rendszerekkel, hogy kellemes környezetet biztosítson mind a használóknak, mind az anyagoknak. A fűtési, szellőzési és légkon- dicionálási rendszereket azonban egymással össze

kell kötni az energiatakarékos és hatékony működés érdekében.A világítási rendszer, a védelmi és biztonsági rendszerek (az emberi, a természeti károsító tényezők ellen, a katasztrófák következményeinek csökkentésére), továbbá a tűzjelző és automatikus tűzvédelmi rendszerek megtervezése lényeges eleme a modern épületnek, amelyre természetesen a jövőben is szükség lesz.
(Papp István)

02/110
ÁTÜTI, Richard M.: Managing adaptation of buildings 
to library use: a case study of community libraries in 
Kenya = Libr.Rev. 50.vol. 2001. 5.no. 231-236.p. 
Bibliogr.

Res. francia és német nyelven

Épületek átalakítása könyvtári célokra -  a közös
ségi könyvtárak helyzete Kenyában

Átépítés; Községi könyvtárAz eredetileg más célra épült épületek könyvtári használata inkább akadályozza, mint segíti a könyvtári munkaszervezet kialakítását és a szolgáltatásokat, és a könyvtárosoknak gyakran kell olyan problémák megoldásával foglalkozniuk, amelyek új épületetek átgondolt tervezésével elkerülhetők lennének. A jelen felmérés (2000. szeptember) a kenyai országos könyvtári rendszer tíz, ilyen épületben működő közösségi könyvtár hatékonyságát vizsgálta. Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb épület alkalmatlan volt a megváltozott funkció megfelelő teljesítésére, és nem tudta olvasóit minőségi szolgáltatásokkal ellátni. A felmérés nyomán a szerző bemutatja és összehasonlítja a vizsgált épületeket típusait, méreteit, szolgáltatásait, az adaptáció problémáit és könyvtárak terveit.
(Autoref.)
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Számítógépes 
könyvtári rendszerek

0 2 / 1 1 1
Vayager käyttöön kesän aikana = Kirjastolehti. 94. vuo. 
2001.6. no. 28.p.

Voyager-rendszer a finn egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Integrált gépi rendszerBefejezés előtt áll az összes finn egyetemi (felsőoktatási) könyvtár átállása a mintegy tíz éve használt VTLS számítógépes rendszerről a Voyager rendszerre. A 2001/2002-es tanévkezdéstől mindenütt működőképes lesz az új rendszer. A gyűjteménykatalógusok, a kölcsönzők és kölcsönzések, valamint a szerzeményezés adatait zökkenőmentesen konvertálták a Voyager megkívánta formára. Az új rendszer lényegesen megjavítja a szolgáltatásokat, megkönnyíti az információkeresést. A használó saját munkaállomásáról intézheti a dokumentumigénylést, a hosszabbítást és a könyvtárközi kölcsönzést is.
(Sz. Nagy Lajos)

02/112
BADKE, William B.: Questia.com: Implications of the 
new McLibrary = Internet Ref.Serv.Q. 5.vol. 2001.
3.no. 61-71.p. Bibliogr. 7 tétel.

Egy új elektronikus könyvtár (Questia.com) hatása 
a hagyományos egyetemi könyvtárakra

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
könyvtár; Vezetés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,

Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]2001 januárban elindult a Questia.com virtuális könyvtára 35 ezer tudományos könyvvel (és néhány folyóirattal), azzal a tervvel, hogy 250 ezer kötetnyi tudományos és szakkönyv teljes szövegét tartalmazó elektronikus könyvtárrá válik. Ha megvalósul, a jelenleg működő szak- és felsőoktatási könyvtárak 80%-ának méretét meg fogja haladni. A netLibrary, ebrary.com féle vetélytársaitól megkülönbözteti, hogy a könyvtárakat teljes mértékben kikerülve, közvetlenül a hallgatóknak kínálja szolgáltatásait; hogy kereső-funkciója a teljes anyagban lehetővé teszi kulcsszó keresését, ez kötetenként átnézhető, és megjelölhető („félretehető” ) minden olyan oldal, ahol „találat” volt. Számos segítséget nyújt a hallgatóknak, pl. olyan „vágd ki, illeszd be” funkciót, mellyel egy idézet átmásolható a szövegszerkesztő fájlba, s egyidejűleg elkészül a hivatkozás (jegyzet) is, a hallgató által használt formátumban, a megjegyzések az éppen használt szöveg mellé írhatók, a könnyű későbbi megtalálás érdekében, ismeretlen szavak ill. fogalmak esetében azonnal definíció, vagy enciklopédikus információ után nézhetnek, és automatikusan elkészíthető a bibliográfia is.A hallgatók a kényelmesebb, egyszerűbb megoldásokat kedvelik, s ha ezt éppen a Questia.com nyújtja, még fizetnek is majd érte (még nem tudni, mennyit). Ezekkel a tulajdonságokkal a szolgáltatás már nem kutatási eszköz lesz, hanem dolgozatkészítő gép. De mi történik, ha komoly kiadók nem adják publikációikat, ha egyes szakterületek alulreprezentálnak maradnak, ha a frissítés elmarad a kívánatostól? A Questia.com-ba „bezárkózott” hallgató nem jut hozzá mindahhoz, ami oda nem kerül be, pedig lehet, hogy jobb, és biztos, hogy több (hiszen pl. nemcsak angol nyelvű publikációk léteznek).Ha a felsőoktatás adminisztratív vezetői azt hinnék, hogy a könyvtárra immár nincs szükség, té
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vednek, mert még ha 250 ezer kötetes lesz is, nem felelhet meg a helyi igényeknek. A kisebb könyvtáraknak viszont lehetőséget ad arra, hogy a Questia.com tartalmát adottnak véve, azon túl, azt kiegészítve gyarapíthassanak. Az emberek pedig még mindig szeretik a könyveket, még ha gyors in- formálódásra használják is az elektronikus forrásokat. A könyvtárosok pedig az elektronikus teljes-szövegek forradalmához is értéket tudnak hozzáadni, saját szolgáltatásaikkal, az elektronikus források használatának segítésével.A könyvtáros -  aki már régen más, mint a „könyvek tárházának őre”, s egyre inkább „aktív interfész a használó és az adat között” -  váljon Questia.com szakértővé, hogy segíteni tudjon, de nyissa fel a hallgatók szemét mindarra, ami a Questián kívül és túl még van.A felsőoktatásnak (a karoknak és tanszékeknek) túl kell lépniük annak megvitatásán, hogy elfogadnak-e az évfolyamdolgozatban internet-hivatkozásokat. Viszont fel kell tenniük olyan kérdéseket, hogy ki válogatja a Questiába kerülő könyveket; hogy mit tegyenek a kizárólag idézetekkel megrakott dolgozatokkal; mit tegyenek annak érdekében, hogy a forrásokat valóban használják, ne csak adat- és idézetbányászásra; hogy a Questia milyen hatással van a plágiumra. Ugyanakkor a Questia.com lehetőségeit érdemes kihasználniuk a táv- és a médiasegített oktatásban, mert egy kvá- zi-könyvtár még mindig jobb, mint egy tanfolyam-csomag.Végül a Questia.com kitalálójának kell feltenni a kérdést, hogy tudja-e, mit csinált, milyen felelősséget vállalt magára, és hogy hogyan reflektál arra, ami történt és történni fog.
(Mohor Jenő)

02/113
BAKKER, Trix: Ongoing digital library projects in the 
Netherlands = Bibliothek. 23. Jg. 1999. 3. no. 375- 
379.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Res. angol és francia nyelven

Digitális könyvtári projektek Hollandiában

Digitalizálás; Együttműködés -belföldi; Elektronikus 
publikáció; Elektronikus könyvtár; Nemzeti könyvtárEgy országos virtuális könyvtár létrehozásához országos számítógép-hálózatra és fejlesztési koncepcióra van szükség. Hollandiában 1987-ban azért alakult meg a SURF alapítvány, hogy összehangolja az információtechnológiai fejlesztéseket a felsőoktatásban és kutatóhelyeken. Hamarosan országos hatókörű szolgáltatóvá vált SURFnet és SURFdiensten néven. (Az előbbi a hálózatot gondozza, míg az utóbbi licensz-szerződésekkel foglalkozik.)A virtuális könyvtár országos koncepcióját 1991- től kezdve a SURF-nek a kutatás és a felsőoktatás IT-trendjeiben illetékes fő tanácsadó szerve dolgozza ki. A tudományos infrastruktúrába való befektetésekre, az egyetemi számítóközpontok és könyvtárak együttműködésére vonatkozó ajánlásokat fogalmaznak meg. A nemzeti könyvtár (Koninklijke Bibliotheek, KB) és az amsterdami egyetem 1993- ban különbizottságot hozott létre a tudományos információellátás megújítására (IWI) szintén a SURF keretében. Az első IWI-tanulmány (1995), a virtuális tudományos könyvtár, valamint a helyi digitális könyvtárak létrehozásához szükséges közös feladatokat tekintette át 2000-ig, míg az 1996-1998. évre készített akcióterv nyomán számos országos és helyi digitalizálási projekt indult. Emellett több egyetemi könyvtár is részt vesz a PICA-val közösen más munkákban, illetve más szervezetek (Európai Unió, Európai Bizottság) által támogatott digitális könyvtári programokban.Az alábbi országos digitális projektek zajlottak illetve zajlanak:
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A WebDOC (1995-1997) eredetileg a PICA projektje volt, amelyben több holland, német, amerikai könyvtár, a Kluwer Academic Publishers és az Academic Press vett részt, és a dokumentumok világhálón való közreadásával foglalkozik. A szolgáltatás magva a katalógus, a WebCAT. A résztvevő könyvtárak és kiadók építik és gondozzák saját dokumentumszervereiket. A gyűjtemény egy része, például kutatási jelentések ingyenesen férhetők hozzá. 1997 végén a projekt lezárult; még ebben az évben a PICA egy új integrált szolgáltatást (PiCarta) vezetett be végfelhasználói számára, amelybe integrálták a WebCAT-ot is.A DNEP-et (Deposit o f Dutch Electronic 
Publications), a holland elektronikus kiadványok letéti programját (1996-1998) a KB könyvtártudományi részlege dolgozta ki. 1996-ban IWI-projektként indult, számos kérdéssel és módszerrel (válogatás, szerzői jog, bibliográfiai leírás stb.), valamint a hosszú távú tárolás és hozzáférés témájával foglalkozik. Már működik, az online elektronikus folyóiratok tárolását kooperációban végzik az Elsevierrel, a Kluwerrel és más holland kiadókkal.A CERBERUS (1998-1999) a DNEP-IWI-projekt folytatása. Az elektronikus dokumentumok hosszú távú archiválásának egy vonatkozásával, a migrációval foglalkozik, többek között az operációs rendszer konverziójának és az alkalmazói szoftvereknek a dokumentumok hitelességére és integritására kifejtett hatását vizsgálja. A KB együttműködő partnerei a delfti és eindhoveni műszaki, valamint az amszterdami egyetem.A DutchESS (Dutch Electronic Subject Service, 
1996-1998) előtt a KB már 1993-ban elindított egy szakterületi információs szolgáltatást, amelyhez 1996-ban több tudományos könyvtár is csatlakozott. A DutchESS ma már működő szolgáltatás, amelyben kilenc tudományos könyvtár vesz részt, s azok szakreferensei válogatott, minőségi forrásokat biztosítanak -  ingyenesen -  a közös „zsilip” számára; a tudományos kutatás valamennyi ágát

felöleli, és kapcsolódik az Európai Bizottság telematikai programjának DESIRE projektjéhez is.Az online források adattára, a DONOR (Directory 
o f Netherlands Online Resourcesy 1998-2000) az IWI egyik projektje, amelynek célja, hogy kialakítsa az információkezeléshez és visszakereséshez szükséges infrastruktúrát. Irányítója a KB, a másik két résztvevő a SURFnet és az utrechti egyetem számítóközpontja. A DONOR elsősorban a metaada- tokkal, a webdokumentumok szerkezetével, verzió- kezelésével, azonosításával, szűrésével foglalkozik.A DELTA (Dutch Elecronic Library Technology 
Association) konzorcium (1998-2000), amelyet egyetemi könyvtárak, a nemzeti könyvtár és a PICA hozott létre az integrált szolgáltatások új nemzedékének kifejlesztéséhez; elsősorban a „virtuális tudományos könyvtár” megvalósítására törekszik integrált felhasználói „csomagok” révén és a legkorszerűbb technika alkalmazásával.A Digitális szakdolgozatok program 1999 áprilisában indult (Németország és Franciaország példáját követve). A PICA tárolja központi katalógusként a nyomtatott és elektronikus szakdolgozatok bibliográfiai leírását és összefoglalóját, a KB pedig tárolókönyvtárként (DNEP) a teljes szövegeket egységes formátumban (jelenleg HTML-ben a címlapot és a tartalomjegyzéket, PDF-ben a szöveget). A kapcsolatot a kettő között a WebDOC-szoftver biztosítja; a szakdolgozatok mind a PiCartaban, mind a szakdolgozatok központi katalógusában kereshetők.1997 októberében holland és német egyetemi könyvtárak egy nemzetközileg is figyelmet keltő állásfoglalást tettek közzé a kiadókkal való licensz- tárgyalások alapelveiről, amellyel a jövőben csökkenthetők a beszerzési árak. Először 1998 nyarán tárgyaltak a holland kiadók és az IWI ezekről a kérdésekről, aminek nyomán 1999 közepén tíz könyvtár fogja tesztelni az Ariel szoftver alkalmazását elektronikus dokumentumok továbbítására. A vezérfonal nyomán konzorciumok is alakultak az or
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vos- és közgazdaságtudomány területén. (Az alapelv az, hogy az elektronikus folyóirat ára nem lehet több, mint a nyomtatott változat árának 80%-a.)A helyi projektek közül az alábbiak érdemelnek említést:
Az elektronikus publikálással és preprint-szolgálta- 
tásokkal kapcsolatos programok (1997-2000) keretében több elektronikus folyóirat is indult néhány egyetemen az IWI anyagi támogatásával. Digitalizálták az 1848-ban indult legrégebbi holland állattani folyóiratot, a Contributions to Zoology-t (Amszterdam), és még számos új kezdeményezés indult.A DEN (Document Expertise Network, 1997-1999) szakértői hálózat nevű program az utrechti egyetem IWI-projektje, amely az egyetemek, tanszékek és szakértői központok közötti ismeretátadás és tapasztalatcsere lehetőségeit kívánja megteremteni, elsősorban az elektronikus publikálás, digitalizálás, tárolás, bemutatás, karbantartás és indexelés módszertani és technikai kérdéseiről.A CCP (Core Collection in Physics, 1998-2000), a fizika alapkönyvtára az IWI-projektje, amely az íróasztalnál kívánja biztosítani a teljes szövegű, releváns elektronikus szakfolyóiratokat a fizika és a csillagászat területén az utrechti egyetem és az eindhoveni műszaki egyetem tudósai, doktorandu- szai számúra. Lezárulása után országos licensz-tár- gyalásokat kezdenek az illetékes kiadókkal, valamint adatbázisokhoz és szoftverekhez is szeretnének hozzáférést biztosítani integrált, jól áttekinthető módon.A Digitális diákkönyvtár nevű IWI-projekt (1998- 

2000) célja az, hogy a tananyagok online szolgáltatásának jogi, technikai és szervezési problémáira elvi és gyakorlati megoldásokat dolgozzanak ki. Ajánlásokat fogalmaznak meg a szerzői jogi védelem alatt álló anyagokra, a digitalizálás eszközeire, az oktatási környezet kialakítására és a digitális dokumentumok terjesztésére és használatba adására nézve.

A gyűjtemények digitalizálását a tudományos könyvtárak kezdeményezték. A KB már korábban elkészítette a veszélyeztetett és értékes dokumentumok digitalizálási programját, most is több program fut (atlaszok, középkori illusztrált kéziratok stb. digitalizálása). Az egyetemi könyvtárak a különgyűjteményeket -  pl. középkori kéziratokat, 17. századi héber nyomtatványokat (Amsterdam), olasz kéziratos kottákat, a holland orgona-archívumot (Utrecht) -  dolgozzák fel. A programokat az Országos Tudományos Kutatási Alap (NWO) és az adott intézmény közösen finanszírozza.
(Murányi Lajos)

02/114
BUDINSKÁ, Sona: Virtuálna polytechnická kniznica = 
Kniznica. 2.roc. 2001. 6.no. 305-306.p.

Virtuális politechnikai könyvtár

Elektronikus könyvtár

BUDINSKÁ, Sona: INVIK -  integrovaná virtuálna 
kniznica STK Praha = Kniznica. 2.roc. 2001. 6.no. 
307-308.p.

INVIK -  a prágai Állami Műszaki Könyvtár integ
rált virtuális könyvtára

Elektronikus könyvtár; Országos szakkönyvtár -ter
mészettudományi és műszakiCsehországban kilenc műszaki és élettelen természettudományi nagykönyvtár 2000 márciusában virtuális könyvtári társasággá nyilvánította önmagát. Tették ezt annak érdekében, hogy-  állományukat és szolgáltatásaikat virtuálisan egyesítsék,-  használóik körét adekvát szolgáltatásokkal lássák el,-  gazdagabb választék biztosítására egyeztetett állományépítést folytassanak (mindenekelőtt a fejlett országok hagyományos és elektronikus folyóiratterméséből).
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A társulás élén az Állami Műszaki Könyvtár áll, s mint ilyen ellátja a szervízközpont szerepét is. Ez a funkció e könyvtár Integrált Virtuális Könyvtár elnevezésű szervezeti egységére hárul (cseh és magyar betűszava egyformán INVIK). Az egyesítés által a műszaki-élettelen természettudományi szakterületeken a dokumentum- és információellátás gyakorlatilag egységessé válik.Az új képződmény, a Virtuális Politechnikai Könyvtár (cseh és magyar betűszava egyaránt VPK) és a régebbi INVIK a használók számára úgy is lehetővé teszi az információforrásokhoz és a rájuk épülő szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogy a szolgáltató könyvtárat nem kell felkeresniük. A virtuális használói státuszt minden 18 éven felüli állampolgár és jogi személy (bizonyos berendezések birtokában) megszerezheti magának, ha szerződést köt az adott könyvtárral, és használói számlát nyit nála.A használói számlának két része van: az egyik a könyvtár www-szerverén garantált védett tér, a másik a folyószámla. A védett térbe csak jelszóval lehet belépni. Szerzői és használói jogi feladatokat lát el. A folyószámla tartalmazza a befizetések és a szolgáltatási térítések mindenkori egyenlegét.A VPK és az INVIK szolgáltatásai kétfélék. Egyrészt közvetlen reprográfiai szolgáltatások, amelyekhez elektronikus posta útján is hozzá lehet jutni. Az „amely könyvtár tudja teljesíteni a kérést” kérdésére az Állami Műszaki Könyvtár nyilvánosan hozzáférhető lelőhely-katalógusa „válaszol” . A szolgáltatások másrészt az elektronikus információ- források elérését biztosítják. Ezek bővülését a VPK licencpolitikája segíti elő.Az elektronikus posta a megrendelt szolgáltatásokat -  mint standard szolgáltatásokat -  72 órán belül fogja teljesíteni. A postai küldés 7 napot vesz igénybe. Express-szolgáltatások is lehetségesek.A VPK szolgáltatásai az INVIK szolgáltatásait tekintik etalonnak, mert velük kapcsolatban már sok tapasztalat halmozódott fel. Az INVIK és a VPK elekt

ronikus szolgáltatásainak igénybevétele a használónál az alábbiak meglétét kívánja meg:-  megfelelő teljesítményű számítógép (PC esetén pl. min. 486DX4, legjobb a Pentium min. 6MB RAM),-  minőségi és gyors kapcsolódás az internethez, minthogy nagy számú adat átvitele szükséges,-  olyan www-böngésző, amely https protokollal (javasolt a Netscape 3.0 és afölött, ám a Microsoft internet Explorer 3.0 és afölött is használható) rejtjelezett adatok átvitelére is képes,-  a PDF formátumú kópiák számára Adobe Acrobat Reader 2.1 és feljebb,-  a GIFF és a JPEG formátumú kópiák esetleges további feldolgozására megfelelő grafikai program (pl shareware L-View Pro).
(Futala Tibor)

02/115
BREMER-LAAMANEN, Majlis: The Nordic Digital 
Newspaper Library = Nordinfo NYU. 24.vol. 2001.
2.no. 31-40-p.

A skandináv digitális hírlapkönyvtár

Dokumentum -gépi információhordozón; Fejlesztési 
terv; HírlapkönyvtárA mikrofilmen őrzött hírlapok nemsokára a teljes körű digitalizálási program részévé válnak Finnországban. A nagy mikrofilm-állománnyal rendelkező könyvtárak az utóbbi években digitalizálták gyűjteményeiket, és abból digitális hírlap-könyvtárakat építettek, ugyanis óriási lett az igény az internetes periodikumok iránt mind a kutatók, mind a nagy- közönség körében. Európában az USA-ban létrejött JSTOR-hoz hasonló DIEPER program (Digitised European Periodicals) működik, míg a skandináv országokban a TIDEN projekt fut. Ennek keretében hozzák létre a skandináv digitális hírlap-könyvtárat (The Nordic Digital Newspaper Library).A Helsinki Egyetemi Könyvtárat (HEK) 1640-ben alapították, és 1707 óta kap kötelespéldányokat. A
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megőrzéssel kapcsolatos teendőket az 1990-ben létrehozott Mikrofilmezési és Konzerválási Központ végzi Mikkeliben, a fővárostól 250 kilométerre. A köteles példányként beérkező elektronikus folyóiratokat Helsinkiben fogják fogadni -  ha a törvénymódosítás megtörténik és a két egység szorosan együtt fog működni, és ugyanazt az infrastruktúrát fogja használni. A HEK 1997-ben a digitalizálást választotta átalakítási programja egyik fő céljaként. Mivel gyakorlatilag minden hírlap megvan mikrofilmen is, lehetőség van arra, hogy a digitalizálás során ezeket használják közvetítőként. A szerzői jogi problémák miatt csak az 1890 előtti anyagra koncentrálnak.A TIDEN digitális hírlap-könyvtárának állományát a szerzői jogi lehetőségek és a hírlapok fontossága alapján határozták meg az egyes országokban.2001-ben közel félmillió oldalas digitális könyvtár nyílik meg a kutatók és a nagyközönség előtt. A mennyiség jelentősége azonban eltörpül az elvégzett fejlesztések és újítások mellett.A TIDEN projekt a mikrofilmek digitalizálásra és teljes szövegű keresésre való alkalmassága kritériumainak tesztelését is célul tűzte ki. 2001-ben a projekt eredményeképpen megjelenhettek az interneten az 1640 és 1860 között kiadott skandináv lapok. A TIDEN-ben részt vett a svéd, a norvég és a dán nemzeti könyvtár, koordinátora pedig a HEK Mikrofilmezési és Konzerválási Központja lett. (A támogatók között szerepel a NORDINFO, a Tudományos Információk Skandináv Tanácsa és 1998 óta egyes könyvtárak is.) A TIDEN-progra- mot támogatandó a finn könyvtárak 1999-ben újabb projektbe kezdtek, az AURORA-ba, amelynek társfinanszírozója az Oktatási Minisztérium. 2000-ben Izland, Grönland és a Faroer-szigetek is bekapcsolódott a digitalizálásba, a VESTNORD projekt keretében. Néhány kiadó is érdeklődött a program iránt: a norvég Nordlands Avis 1893 és 1978 közötti számai már olvashatók az interneten, míg a

finn Sanoma Oy indexeket készít (1990-ig) azon hírlapjairól, amelyek a HEK-ben megtalálhatók.A mikrofilmek révén nagy mennyiségben állíthatók elő digitális képek. Norvégiában és Finnországban szinte futószalagon digitalizálják a a hírlapokat, és a cél az, hogy a digitalizálás a projekt lezárása után a könyvtár megszokott funkciójaként folytatódjon. Dániában és Norvégiában minél több anyagot akartak feltenni a hálózatra egy minimális (címre, dátumra, helyre való) keresési lehetőség biztosításával. Finnországban és Svédországban főként a teljes szövegben való keresés a cél.A HEK Mikrofilmezési és Konzerválási Központja szorosan együttműködik az ország legnagyobb hírlapkiadójával, a Sanoma Oy-vel, amely a legnagyobb napilapot (Helsingin Sanomat) jelenteti meg. Ez a kiadó az elsők között fogott újságja visszamenőleges számainak (1890-2000) elektronikus archiválásába, másfél esztendő alatt 1,2 mülió oldalt digitalizált, és tett teljes szövegű keresésre alkalmassá. A könyvtár és a kiadó együttműködése a mikrofilm közvetítő közegként való alkalmazására, az optikai jelolvasásra (OCR), a teljes szövegben való keresésre, a kereső és visszakereső szoftver kiválasztására és fejlesztésére koncentrált. A kiadó szkennelésre igénybe veszi a könyvtár mikrofilmjeit, cserében elektronikus indexet kínál.Komoly erőfeszítéseket tettek a digitális hírlap-könyvtár megfelelő funkcionális felépítésének a kialakítására. Mindenféle dokumentum benne lesz: a digitális változat, a csak digitális változatban létező anyagok, a digitális „mesterpéldány”, a webes digitális kép és a teljes szövegű keresést szolgáló szöveges változatok. (Az URN-azonosítókat automatikusan generálják.) Az adatbázis-struktúra folyamatos archiválással és visszakereséssel van összekapcsolva. A munkafolyamat szinte teljesen automatikus, emberi beavatkozásra csak bizonyos pontokon van szükség (indexelés, az OCR kezelése). A folyamat egyes lépései az alábbiak:
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-  a hírlapok újra-mikrofilmezése, ha a meglevő mikrofilm minőségileg nem megfelelő,-  a mikrofilmek szkennelése,-  a képek konvertálása OCR-rel szövegfájlokká,-  a cím, szám, dátum, oldalszám és a mellékletek azonosítása (automatikusan, kevés manuális beavatkozással).Az utolsó szakaszt, a képeket és szövegváltozatuk leírását ilyen hatalmas mennyiség esetében automatizálni kell:-  minden képet meg kell címezni (cím, dátum, szám, oldalszám); a képanyag azonosításához kifejlesztettek egy szoftvert (még csak prototípusként funkcionál);-  az információkat ellenőrizni kell.A teljes szövegben való kereséshez a képfájlokat át kell alakítani az optikai jelfelismerési (OCR) folyamat segítségével. A gótbetűk és az eredeti lapok silánysága miatt jelentős erőfeszítést igényelt a konvertálás. Több OCR közül a Fine Reader 4.0-ra esett a választásuk (ma már az 5.0-t használják), amely képes kezelni az újságok hasábjait és az oldalak minőségbeli eltéréseit is, valamint a kötegelt szövegeket.Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a konvertálás nem lehet száz százalékos, és ezért két döntést hoztak: 1. az olvasók az eredeti újságok digitális fakszimiléjét használják majd, az ASCII-változat csak a keresésre szolgál, 2. olyan visszakereső szoftverre van szükség, amely kezelni tudja az esetleges hibákat (a régies nyelvhasználatot is ideértve). A Svéd Királyi Könyvtár tesztelte az Excalibur visszakereső szoftvert, amelynek van ún. „fuzzy” kereső funkciója is (azaz akkor is azonosítani tudja a kifejezéseket, ha 1-3 betű eltér bennük).A finn digitális hírlap-könyvtárban:-  lehet dátumra és újságcímre keresni, s az újságról is nyerhetők adatok,-  lehet teljes szövegű keresést végezni.

-  a kifejezések szövegkörnyezetükben ASCII-kód- ban jelennek meg, és ezekre kattintva megjelennek a szóban forgó oldalak fakszimiléi,-  cikkekre is lehet keresni,-  lehet földrajzi kifejezésekre és-  eseményekre és témákra is keresni.A nyomtatott oldalakat, összehasonlítják a szövegfájlokkal, és megszámolják a hibákat. Nyolc hírlappal végzett tesztelés után kiderült, hogy három tényező befolyásolja a konvertálás minőségét: a betűk, a nyelv és a kicsinyítés aránya. A legjobb eredményt (98-99 %-ot) a latin betűs, svéd nyelvű és kis fokozattal kicsinyített szöveg biztosította. Az ellenőrzést minden esetben végrehajtották, mielőtt még XML-ben indexelték volna az oldalakat.Igen fontos a mikrofilmek minősége: ez a siker kulcsa. Az állományvédelemben a mikrofilmé a jövő, mert hosszú élettartamú, stabil hordozó, alkalmas az új hordozókra való konvertálásra is, ezért digitalizálásra is.A Skandináv Digitális Hírlap-könyvtár egyik fontos kérdése a finanszírozás. Jelenleg még nem lehet tudni, mennyi lesz az oldalankénti költség a projekt végén. A TIDEN és az AURORA program esetében is szükség volt induló és beruházási költségekre. A teljes összeg közel egymillió dollárt tesz ki. Ebből elkészült 400 000 oldal, valamint kidolgozták az összes eljárást és munkafolyamatot.
(Hegyközi Ilona)

02/116
LÜDTKE, Helga: Taking the reference desk to cyber
space. Internet-Bibliotheken on Onlie-Auskunfsdienste
-  im Mittelpunkt die Internet Public Library (USA) = 
BuB. 53.Jg. 2001. 9.no. 544-552.p.

Res. angol nyelven
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Internet-könyvtárak és on-line tájékoztató szolgá
latok, különös tekintettel az amerikai Internet 
Public Library-re

Elektronikus könyvtár; Online információkeresés; 
Referensz; Számítógép-hálózatA közkönyvtárak népszerűsége ma is a szolgáltatásokon áll vagy bukik. A virtuális térben megjelent a konkurencia, a klasszikus könyvtári feladatokra is vállalkozó kereskedelmi szolgáltatók. A könyvtárak nem versenyezhetnek -  nem is kell versenyezniük -  velük, de ingyenes és minőségi szolgáltatásokat nyújtaniuk kell az interneten is. Ennek tisztázása után a cikk személyes tapasztalatokra alapozva néhány (elsősorban amerikai) kezdeményezést mutat be: internetes könyvtárakat és online tájékoztató szolgálatokat.A céltalan szörfölgetésnek leáldozott a napja, és nagy szükség van a világhálón való eligazodáshoz hozzáértő segítőkre, gyors és megbízható eredményekre. Téma szerint rendszerezett webkatalógu- sok, könyvtárosok által összeállított link- és könyvjelző-gyűjtemények, virtuális szakkönyvtárak, a nagyközönség számára hozzáférhető internetes könyvtárak és tájékoztatási szakemberek segítenek az eligazodásban válogatott és kommentált források, valamint digitális többlet-szolgáltatások révén. Tehát a szigorú válogatási szempontok, a minőségi források szűkebb köre, az annotációk és az áttekinthető rendszerezés jellemzi főleg a könyvtárak „értéknövelt” termékeit.A Google hálózati adattára (Google Web Directory 
-  http://directory.google.com) tizenöt tematikus főcsoportba rendezi címanyagát , amely mindegyike kereső-funkcióval is rendelkezik. A „Művészetek” (Arts), vagyis az irodalom, film, színház, zene stb. témakörében háromszázezer oldalt találunk, de a „Tájékoztatás” (Reference) is ötvenhatezer oldalt tartalmaz. A bejelentést az oldal működtetője teszi, de azt a Google fontossági sorrendben (page rank order) vagy betűrendben jeleníti meg.

A könyvtárosok internetes indexe (Librarians'Index 
to the internet, LII -  www.lii.org) a mennyiség helyett a minőségre és a színvonalra helyezi a hangsúlyt; kisebb is az előbbinél, mindössze 7500 oldalt tartalmaz. Gondos válogatás után -  amelyben a minőség, a megbízhatóság és a felhasználhatóság a döntő szempont -  40 témacsoportban és megfelelő tagolással közük a forrásokat. Az oldalakat gyakorló könyvtárosok annotálják és tárgyszavazzák (LCSH). Minden nagyobb és kisebb témacsoportra külön-külön is lehet keresni, áttekinthető, használata egyszerű. (Jelenleg a berkeley-i „Digital Library SunSite” ad otthon neki, ahol közel száz szakképzett könyvtáros végzi az indexelést; finanszírozása állami és egyéb közpénzekből történik.)Az internetes közkönyvtár (Internet Public Library, 
IPL -  www.ipl.org/) a michigani egyetemen (Ann Arbor) található, és teljesen könyvtárfüggetlen. Mindössze négy állandó munkatársa van, akik a School of Information tanárai, de a feladatok elvégzésébe egy-egy projektbe 2-3 hallgató is bekapcsolódik. Az IPL 1995 tavaszán kezdte meg működését az első hálózaton található közkönyvtárként. A gondosan válogatott állományban 34 000 internetes egység található: szövegek, újságok, általános tájékoztató eszközök stb.A svájci Biblio-Toplinks (www.abg.ch/toplinks/in- 
dex.html) a bázeli, berni, luzerni és zürichi városi könyvtár közös szolgáltatása; amelyben linkeket és linkgyűjteményeket kínálnak tematikus válogatásban, és amelyek mind a szakmabeliek, mind az olvasók számára egyszerű és gyors portálként szolgálnak az internethez. Elsősorban német nyelvű forrásokat tartalmaz, de nem közölnek annotációkat. (Hasonló jellegű kezdeményezésbe fogott a stuttgarti és a hamburgi közkönyvtár is.)
Észak-Rajna Vesztfália Digitális Közkönyvtára 
(www.hbz-nrw.de/digoeb) még kísérleti stádiumban van; a regionális kooperációban működtetett könyvtárakhoz azonban három nagy közkönyvtár
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is csatlakozik majd (Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, StadtBibliothek Köln, Stadtbüchereien Düsseldorf). 2000 óta metakereső is működik a rendszerben. A pénzügyi támogatást az egyik tartományi minisztérium biztosítja.A Német Könyvtárak Szövetsége (Deutscher 
Bibliotkeksverhand. DBV) projektje, a Deutscheinter- 
netBibliothek.de 2000 óta pénzügyi nehézségek miatt egyelőre még csak a tervek szintjén létezik, de létrejötte után az LII és az IPL német mása lesz. A tervek szerint a 2002-2004-es időszakban 60 könyvtár részvételével fog zajlani.Napjainkban az ún. digitális vagy online tájékozta
tó-szolgálatok (digital reference services, DRS) a mindig is a legfontosabb könyvtárosi tevékenységnek számító, de már a hálózaton nyújtott szolgáltatást teszik hozzáférhetővé az olvasók, érdeklődők számára. 2000-ben az Egyesült Államokban a legfontosabb témák és programok is az „e-reference” kérdéseire koncentráltak. Elsősorban a tudományos nagykönyvtárakban találkozhatunk vele, és az új „valós idejű” (real-time) tájékoztatással is folynak már kísérletek az amerikai könyvtárellátó, a Library Systems and Services (LSS) szoftverje segítségével.Ismert tény, hogy az elmúlt időszakban számos kereskedelmi tájékoztató, ún. kérdés-felelet Q&A) szol
gáltatás indult. A Google hálózati adattára jelenleg 118 tematikus, annotált szolgálatot sorol fel (http://directory.google.com/Top/Reference/Ask_A n_Expert/), ahol „hétköznapi” emberek" vagy önkéntes szakértők válaszolnak ingyen vagy térítés fejében a kérdésekre. Vannak azonban közpénzekből fenntartott és felhasználóbarát szakinformációs szolgáltatások is, mint pl. az AskERIC (www.askeric.org), amelyben a syracuse-i egyetem pedagógiai információs központja 1992 óta áll a tanárok, szülők, könyvtárosok stb. rendelkezésére.A könyvtári tájékoztató szolgálatok közül elsőként az IPL szolgáltatását (Ask-A-Question Service) lehet

kiemelni. Az internetes közkönyvtár egyik legfontosabb projektje a digitális tájékoztató központ, amely a saját fejlesztésű QRC-szoftvert használja. Létrejöttekor, 1994-ben nem voltak még sem szabályok, sem tapasztalatok, sem alkalmazói szoftverek. Küldetésnyilatkozatának megfelelően a könyvtár-szakos hallgatók számára szolgál távoktatási eszközként egy online tanulási kísérlet keretében. A kérdezőt először a szolgáltatás működésébe (www.ipl.org/ref/QUE) vezetik be: mennyi idő alatt kap választ, mit lehet kérdezni, milyen válaszokra számíthat stb. (A kérdéseket archiválják, a kérdező adatait nem.) A kérdező online adatlapot tölt ki (a gyerekeké másmilyen), amelyen személyes adatok mellett a sürgősséget, a szakterületet, a kérdés célját, a már megszerzett információkat, a várt megoldás jellegét (adatokat vagy szakirodalmat vár) kell feltüntetni. A tájékoztatásban résztvevő önkéntesek számára a szolgálat koordinátora kéthavonta hírlevelet küld, amelyben az aktuális kérdésekről tájékoztatja munkatársait. Az archivált kérdések száma az írás időpontjában már ötvenezer volt.A könyvtári hálózatok és konzorciumok által működtetett szolgáltatás egyike az angol EARL „Kér
dezd a könyvtárost” (www.earlorg.uk/ask/) programja; a hatvankét közkönyvtár által közösen működtetett oldal leginkább a fentebb említett IPL- éhez hasonlít.A nemrég működő „közös digitális tájékoztató szol- 
gálat” (Collaborative Digital Reference Services, 
CDRS -  www.loc.gov/rr/digiref/), amelynek szellemi vezére és működtetője a washingtoni Kongresszusi Könyvtár, négy kontinens 60 nagy könyvtárát szervezi hálózatba, és nyújt huszonnégy órás angol nyelvű tájékoztatást az érdeklődők számára. (A nyelvek száma még a továbbiakban bővülni fog.)A „virtuális tájékoztató-pult” (Virtual Reference 
Desk, VRD) nevű amerikai projekt, amely a syracuse-i egyetem School of Information Studies részlegéhez kötődik szervezetileg, még a tervezés és a
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tesztelés fázisánál tart.(www.vrd.org/), míg az AskA-konzorcium tizenkét nagy online tájékoztató központot fog össze. Az évente megrendezett Virtual Digital Reference konferenciákon gyakorla
ti kérdéseket oldanak meg, és a résztvevők továbbképzését bonyolítják le.

(Murányi Lajos)

Lásd még 9, 25, 77, 99

Kiadói tevékenység
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SPARC: új résztvevő a tudományos folyóiratkiadás 
versenyében

Elektronikus publikáció; Folyóiratkiadás; Információ- 
piac[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 1998-ban indult a tudományos könyvtárak közösségének azon meggyó'zó'dése nyomán, hogy a tudományos folyóiratok piacán tapasztalható viszonyok (azaz a piaci verseny teljes hiánya) a tudományos kommunikáció összeomlását eredményezhetik. A verseny érdekében a SPARC támogatja a kiemelkedő' színvonalú, olcsó és lektorált (peer-reviewed) természettudományos,

műszaki és orvostudományi (STM) publikációk létrehozását, és azon fáradozik, hogy kiadói partnereinek kockázatait csökkentse azokon a piacokon, ahol az árak a legmagasabbak, és ahol a leginkább kívánatos a verseny.A SPARC a leghatékonyabb fegyvert, a könyvtárak előfizetési költségvetését „veti be” . (Az ARL tagkönyvtárai 1999-ben 470 millió dollárt költöttek folyóiratokra!) Alternatív megoldásokkal rukkol elő, az általa kínált cikkek olcsóbban és új kommunikációs megoldásokkal érhetők el. Az STM folyóiratokra koncentrál, amelyek átlagára kétszerese a társadalomtudományi, és ötszöröse a humán folyóiratokénak.A SPARC tagjainak felét az ARL tagjai teszik ki, amelyek az induláshoz szükséges támogatást biztosították. Közel kétszázan csatlakoztak a kezdeményezéshez, köztük angol, német, belga és hongkongi egyetemek, de nemzeti könyvtárak is. A SPARC átfogó céljai:-  csökkenteni a pénzügyi kockázatokat előfizetők biztosításával és marketing-támogatással,-  tekintélyes szakmai egyesületekkel és szerkesztő- bizottságokkal együttműködni,-  felhívni az oktatók figyelmét a fontos témákra,
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