
02/156
W ITTW ER, Roland: Special libraries -  how to survive 
in the twenty-first century = EI.Libr. 19.vol. 2001. 4.no. 
221-224.p.

Hogyan maradhatnak fenn a szakkönyvtárak a 21. 
században?

Információtechnológia; Szakkönyvtár; TovábbképzésA könyvtáraknak egyensúlyba kell hozni a hagyományos szolgáltatásokat az új technológiákra épülő szolgáltatásokkal. Az új technológiai, társadalmi és gazdasági hatások közepette a szakkönyvtárosoknak sohasem szabad elfeledkezniük az őket alkal

mazó vállalat céljairól. A szolgáltatásaik átalakítására végzett mai kis lépések vezetik majd vállalataikat a jövőbe. Tisztán kell látniuk a könyvtáraikat érintő bonyolult kérdéseket, és fel kell fegyverezniük magukat a kihívások megválaszolásához szükséges ismeretekkel és eszközökkel. A könyvtárosok számára még sohasem volt annyira fontos az alkalmazkodás és a szakmai továbbképzés, mint ma. Ha napjaink forradalmi változásainak irányítói szeretnének lenni, nem elég, ha jártasak az információ- keresésben; a számítógépes ismeretek és az új technológiák alkalmazása is alapvető követelmény.
(Autoref. alapján)

Állomány,
állományalcsSfítás

02/157
CODY, Sue Ann -  PFO H L, Dan -  B ITTN ER , Sharon: 
Establishing and refining electronic course reserves. A 
case study of a continuous process = J.Interlibr.Loan 
Doc.Del.Inf.Supply. 11.vol. 2001. 3.no. 11-37.p.

Elektronikus oktatásianyag-gyűjtemény létrehozá
sa és fejlesztése. Esettanulmány

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

Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A távoktatás, a hálózaton bonyolított egyetemi kurzusok megjelenése és a könyvtári katalógusok távoli elérése nyomán a felsőoktatási könyvtárakban a kötelező irodalom elektronikus szolgáltatása is megkezdődött, sőt hamarosan alapvető igénnyé vált. A könyvtárosok gyorsan kialakították a szükséges eljárásokat, útmutatókat készítettek, kiválasztották a szükséges eszközöket és szoftvereket, s a kísérleti jelleggel indított programokból hamarosan mindennapos szolgáltatások váltak, többnyire extra munkaerők bevetése nélkül.A tanulmány három szerzője, az olvasószolgálat, a tájékoztató szolgálat és a számítóközpont munka
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társa azokat a kérdéseket és problémákat tárgyalja, amelyekkel a könyvtárosok szembesültek az elektronikus kötelező irodalom gyűjteményének kialakítása során a wilmingtoni egyetem könyvtárában. (Az egyetemnek közel 9800 hallgatója és 600 oktatója van.)Az 1999-ben kialakított elektronikus gyűjtemény létrehozását két kezdeményezés is motiválta: az egyetem interaktív távoktatási programjai és az oktatók hálózati kurzusokat fejlesztő csoportjának megalakulása.Az oktatók által megadott kötelező irodalmat (folyóiratcikkeket és tanulmányokat) a szemeszter megkezdése előtt az irodalomjegyzékekkel együtt elektronikusan rögzítik (PDF-formátumban), és ezeket a könyvtár honlapján teszik elérhetővé.A kezdeti (1998) 4 csoport után egy év alatt már 44-re ugrott azoknak a kurzusoknak száma, amelyekhez elektronikus formában biztosítják a kötelező irodalmat. Azokat a dokumentumokat, amelyek a már előfizetett teljes szövegű adatbázisokban elérhetők (EbscoHost, ProQuest, Lexis-Nexis Academic Universe, Dow Jones Interactive), a szolgáltatóhoz irányító útmutató közvetítésével biztosítják, a többit a kiadótól szerzik be. Az ingyenesen elérhető dokumentumok -  újságcikkek, kormányzati dokumentumok stb. -  lekeresése is tetemes munkaráfordítást igényel, valamint annak kiderítése is, honnan érhetők el a szükséges források. Természetesen a felmerülő jogdíjak adminisztrálása és kifizetése is a munkafolyamat része. (Az utóbbit valamelyest megkönnyíti a jogtulajdonok zömét képviselő jogvédő ügynökség, a Copyright Clearence Center.) A szolgáltatás során tíz lépésből álló munkafolyamatot végeznek el:1. először azt tisztázzák, miként tudják biztosítani a szükséges dokumentumot: szkenneléssel, adatbázisból, ingyenes hálózati hozzáféréssel, és hogy az adott kurzusnak a kötelezőirodalom-jegyzéke elektronikus formában is meg- van-e;

2. bibliográfiai és tételleírást készítenek az adott tételről;3. elvégzik a szkennelést és PDF-formátumba konvertálják a cikket, tanulmányt;
4. a képfájlt a bibliográfiai leíráshoz csatolják, majd5. beillesztik a gyűjtemény kurzusrekordjába;6. ezután on-line tesztelik a tételt, és megállapítják a hibákat, majd kiszűrik ezeket;7. tisztázzák, kell-e majd jogdíjat fizetniük, illetve hozzáférési engedélyt beszerezniük;8. törlik az átmeneti (template) fájlokat9. gondozzák a tételrekordokat;10. a szemeszter végén eltávolítják a már szükségtelen tételeket a gyűjteményből.A nem kevésbé bonyolult technikai részletkérdések ismertetése és a munkafolyamatok részletes és tanulságos bemutatása után az oktatókkal és a diákokkal kapcsolatos -  olykor negatív -  tapasztalatokról is szó esik a gyakorlatias és adatokban gazdag tanulmányban.

(Murányi Lajos)

02/158
BU RD EN , Christine -  R E ID , Andrea -  SW EEN EY, 
John [et al.]: E-journais at the British Library: from se
lection to access = Inf.Serv.Use. 21 .vol. 2001. 3/4.no. 
117-121.p.

Elektronikus folyóiratok a British Library-ben: a ki
választástól a hozzáférésig

Elektronikus folyóirat; Munkafolyamat; Nemzeti 
könyvtár; SzolgáltatásokA British Library-ben több mint tíz éve foglalkoznak az elektronikus folyóiratokkal. 1998-ban a könyvtár tanácsadó testületé a következő három évre megnövelte a könyvtár gyarapítási költségvetését az elektronikus dokumentumok beszerzésének elősegítése érdekében.A BL-ben az elektronikus dokumentumokat most építik be a gyűjteménybe és a munkafolyamatok-
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ba, többek között a gyűjtőköri szabályzatba. Az elektronikus források kiválasztása a gyarapítók munkájának szerves része, eközben a szokásos elveket tartják szem előtt. Ugyanakkor nemcsak a könyvtár olvasói számára, hanem dokumentumszolgáltatási céllal is gyarapítanak az e-dokumentu- mokból. Az ingyenes hálózati forrásokat is figyelik, és felhívják rájuk az olvasók figyelmét. A költségvetésben a hozzáférési licencekre külön keretet tartanak fenn. Ha a nyomtatott és az elektronikus verzió megközelítőleg azonos, továbbra is a nyomtatott verziót részesítik előnyben, illetve a kiadókkal való megállapodás alapján akár mindkét formátumot beszerzik, ha kedvező feltételekkel megtehetik. Az on-line hozzáférést előnyben részesítik a CD- ROM-mal szemben.A BL az elektronikus dokumentumokat vagy közvetlenül a kiadótól, vagy ügynökségen keresztül szerzi be. Gyarapítási költségvetéséből az e-doku- mentumok beszerzésére szánt összegek nagyobb részét a meglévő licencek megújítására fordítja. Az elektronikus dokumentumokat, formátumaikat, licencfeltételeiket, az állománnyal lévő kapcsolatukat, árukat és hozzáférési követelményeiket MS Access adatbázisban tartják nyilván. Most alakítanak ki egy olyan nyilvántartást, amely a BL-be járó összes időszaki kiadványt és annak könyvtáron belüli lelőhelyét egy közös tételben regisztrálja (Serial Title Register), a formátumra való tekintet nélkül.A kötelespéldányok a BL gyarapodásának fő forrását jelentik, a vonatkozó jogszabály viszont csak a nyomtatott dokumentumokra terjed ki. Az e-doku- mentumokból jelenleg az önkéntes kötelespél- dány-szolgáltatást valósítják meg kísérleti jelleggel, mégpedig főként a tájékoztatási célra készült szöveges off-line dokumentumok tekintetében. Az on-li- ne dokumentumok esetében a kiadókat arra buzdítják, hogy vegyenek részt az on-line dokumentumok letéti és archiválási kísérleteiben.A BL-nek speciális licencszerződéseket kell kötnie, ugyanis olvasótermei több épületben helyezkednek

el, emellett az egész világ könyvtárai számára nyújt dokumentumszolgáltatást. Az e-dokumentumokra a BL-ben ugyanazok a használati feltételek vonatkoznak, mint a nyomtatott dokumentumokra (méltányos használat stb.).Az olvasótermekben főként a CD-ROM-ok és DVD-k, valamint a webes források használatához biztosítanak munkaállomásokat. Az e-folyóiratok egyelőre nem szerepelnek az OPAC-ban, nyomtatott jegyzékeket állítottak róluk össze, és a könyvtár webhelyén is közzéteszik a listát. Emellett a BL más elektronikusfolyóirat-gyűjteményekhez is hozzáférést enged (JSTOR, Project Muse, Emerald). 1999 májusában vezették be az ESTAR (Electronic Storage and Retrieval System) rendszert, amely a használóbarát ScienceServer révén teljes szövegű keresést és böngészést tesz lehetővé.A dokumentumszolgáltatás terén az e-folyóiratok révén gyorsabbá vált a szolgáltatás és olcsóbbá a feldolgozás. A BL megvásárolta az Elsevier Science teljes kínálatát, 1100 címet, főként dokumentumszolgáltatási céllal, de az olvasótermekben is felhasználják az e-folyóiratokat. Hasonlóképpen jártak el a Kluwer Academic Group, az S. Karger és az Emerald e-folyóirataival. Az ESTAR mára 2163 folyóiratcímet, 42615 folyóiratszámot és 647833 cikket tartalmaz. A dokumentumszolgáltatás automatizált és manuális interfésszel egyaránt megvalósulhat. Az automatikus változattal kevesebb, mint 30 perc alatt elégítik ki a kéréseket. Az Inside szolgáltatás keretében bizonyos kiadók termékeiből a BL húszezer folyóirat cikkeiről szolgáltat másolatot, néhány kiadó termékei esetében on-line módon. A használó megtarthatja ugyan a PDF-fájlt későbbi egyéni felhasználásra, de csak egy példányban nyomtathatja ki.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 130, 132, 180
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Állományvédelem

02/159
LA P E LE R IE , Frangois: Copernic, Galilée, Ptolémée et 
les autres: trafics de livres précieux en Europe de l'Est 
= Bull.Bibi.Fr. 46.tom. 2001. 6.no. 6-13.p. Bibliogr.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Kopernikusz, Galilei, Ptolemaiosz és a többiek: ér
tékes kelet-európai könyvek nyugatra „vándorol
nak”...
Könyvlopás; Régi és ritka könyvekAmióta a kelet-európai országok és a volt Szovjetunió nyílt társadalmakká váltak, ezen országok művészeti öröksége szisztematikus fosztogatásnak van kitéve. A nemzeti, közművelődési és egyetemi könyvtárak régi és ritka könyveiről van szó, amelyek fosztogatói lehetnek egyéni „vállalkozók”, de nemzetközi bűnszövetkezetek is. Ezek a tolvajok, akik egyrészt gazdag nyugati gyűjtők megbízására dolgoznak, másrészt nyílt csatornákon keresztül (pl. könyvvásárok, könyvkereskedők) adják el a lopott könyveket, mérhetetlen károkat okoznak az érintett országoknak. A napvilágra került esetek valószínűleg csak töredékét jelentik a sorozatos bűn- cselekményeknek, amelyek csak azért létezhetnek, mert a tolvajok képesek gazdag vevőket találni a nyugati országokban.

(Autoref)

02/160
KING, Edmund M.B.: National provision of newspa
pers: a brief survey = Alexandria. 13.vol. 2001. 2.no. 

103-111.p.

Az országos hírlapszolgáltatás megszervezése kü
lönböző országokban

Állományvédelem; Digitalizálás; Együttműködés 
-belföldi; Hírlap; Hozzáférhetőség; Megőrzés; Szol
gáltatásokA világon nagyon sok hírlap jelenik meg. A hírlapok gyűjtése, szolgáltatása és megőrzése problémát

jelent a legtöbb könyvtárnak, de különösen a nemzeti könyvtáraknak, mert a hírlapokat általában gyenge minőségű papírra nyomják. Ezért, mielőtt még az eredeti tönkremegy, célszerű egy másik hordozóra átmásolni, amely általában a mikrofilm. Egy 1966-os IFLA felmérés szerint 32 ország nemzeti könyvtárában külön katalógus tárja fel a hírlapokat, 15 országban pedig az általános katalógusban lehet megtalálni őket. Sok példa van az országokon belüli, illetve az országok közötti együttműködésre, aminek eredményeként központi katalógusokat építenek. Az International Coalition on Newspapers (ICON) egyik munkacsoportja egy világméretű adatbázison dolgozik (Database of International Newspapers), amely elérhető lesz a világhálón. Az ICON megőrzési projektjének célja a mikrofilmen még nem meglévő, USA-n kívüli hírlapok mikrofilmezése. Egyre nagyobb kereslet mutatkozik a régi hírlapok szkennelése és kereshető digitális adatállományok létrehozása iránt.
(Autoref.)

Feldolgozó munka

02/161
GORM AN, Michael: Bibliographie control or chaos: an 
agenda for national bibliographic services in the 21st 
century = IFLA  J. 27.vol. 2001. 5/6.no. 307-313.p. 
Bibliogr.

Res. francia, német, orosz és spanyol nyelven

Bibliográfiai ellenőrzés vagy káosz: napirend a 
nemzeti bibliográfiai szolgálatok számára a 21. 
században
Az IFLA 67. (bostoni) konferenciáján elhangzott elő
adás
Bibliográfiai számbavétel; Dokumentumleírási sza
bályzat; Elektronikus publikáció; Formátum -gépi; 
Gépi dokumentumleírásA szerző áttekinti azokat a nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek az elmúlt 30 év során az Egyetemes
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Bibliográfiai Számbavétel megvalósítása érdekében történtek a katalogizálási szabályok és formátumok nemzetközi szabványosítása területén, és megállapítja, hogy elvileg nincs akadálya ezek alkalmazásának az elektronikus dokumentumokra és forrásokra, vannak azonban gyakorlati szempontok, amelyek miatt ez rendkívül nagy feladatnak tűnik. Véleménye szerint a World Wide Web katalogizálása nemcsak megvalósíthatatlan, hanem nem is kívánatos, mivel a weben található anyagok többsége nem éri meg a katalogizálásra fordított időt és költségeket. Bírálja a metaadat-elméletet, különösen a Dublin Core-t mint az elektronikus bibliográfiai egységek leírásának módszerét, mivel ezek ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a többi bibliográfiai egység, ezért úgy katalogizálhatóak, hogy az elkészült bibliográfiai rekordok teljes mértékben beépíthetők a könyvtári katalógusokba.
(Autor ef.)

02/162
W E S S E L , Carola -  W EISS , Berthold: META-LIB: Die 
Metadaten-lnitiative deutscher Bibliotheken = Bib
liothek. 2 5 Jg . 2001. 3.no. 301-305.p. Bibliogr. lábjegy
zetekben.

Res. angol és francia nyelven

META-LIB: a német könyvtárak metaadat-projektje

Együttműködés -belföldi; Elektronikus publikáció; 
Gépi dokumentumleírásA Német Tudományos Kutatási Társaság (DFG) „Korszerűsítés és ésszerűsítés a tudományos könyvtárakban” elnevezésű programjában a meta- adatoknak a könyvtárakban játszott szerepét vizsgálják. Az 1999-2002. évi projektben részt vevő partnerek, a német nemzeti könyvtár (DDB) és a göttingeni tartományi és egyetemi könyvtár (SUB) a felhasználás -  elsősorban a Dublin Core Metada
ta Element Set (DCMES) alkalmazása -  alapelveinek a kidolgozásán fáradoznak, amelyek segítségé

vel a tudományos könyvtárak a digitális forrásokat fel tudják tárni; emellett hozzáférhetővé teszik a metaadatokról szóló viták anyagait és a különböző adatformátumokat is.Á program első szakaszában, 1997-1998-ban a fentieken kívül a bajor tartományi könyvtár (BSB) és a Német Könyvtári Intézet (DBI) is részt vett a munkában.Az Alsó-Szászországi Tartományi és Egyetemi 
könyvtár (SUB) feladata a már működő metaadat- alkalmazások dokumentálása, ezek alkalmazási lehetőségeinek és könyvtári felhasználásának kimutatása. Az intézmény metaadat-szervere két összetevőből áll: az ún. tárgyköri zsilipek (subject gateways) Metaguide-jából és a Registry MetaFormból.A MetaGuide-ban a metaadatokról folytatott hazai és nemzetközi eszmecseréket dokumentálják könyvtári szempontból. A releváns dokumentumokat összegyűjtik, feldolgozzák, értékelik és hozzáférhetővé teszik a könyvtárosok számára. A tájékozódást a bibliográfiai leírásban található összefoglaló is segíti.A MetaForm egy olyan Allegro-adatbázis, amelyben különböző metaadat-formátumokat elemeznek és hasonlítanak össze. A hangsúly itt a Dublin Core-sémán és annak a német tudományos egyesületekben való alkalmazásán van. A metaadat-formátumokat összegyűjtik, és ezek elemeikkel és meghatározásaikkal együtt bekerülnek az adatbázisba. Az ún. mapping során összevetik egy-egy projekt elem-megnevezéseit és meghatározásait a Dublin Core-éval, így megállapítható, egy-egy formátum mennyire támaszkodik a DCMES-re, és milyen új elemeket tartalmaz.A statisztikák szerint a metaadat-szerver látogatottsága jelentős (napi 200); összesen 81 országból volt érdeklődés. Az összegyűjtött tapasztalatokból -  a 
Best Practice Guides keretében -  digitális tárgyak feldolgozásához alapmodelleket alakítanak ki.A Német Nemzeti Könyvtár (DDB) az elektronikus források nemzeti bibliográfiai feltárásához készít -
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és próbál ki konvenciókat a Dublin Core metaada- tok és a személynév-adatbázis felhasználásával. A feltárás szabályait összehangolják a hazai és a nemzetközi szabályzatokkal.A Dublin Core (DC) nemzeti szabványként való alkalmazása terén a különböző dokumentumtípusokra metaadat-magkészleteket fejlesztettek ki. A Dissertation Online projekttel együttműködve és a német könyvtári hálózatokkal egyeztetve létrejött egy DC-n alapuló metaadat-készlet (METADISS), amely a nemzeti könyvtárnak beszolgáltatott online disszertációk importformátumaként szolgál.Emellett foglalkoznak a Functional Requirements 
for Bibliographic Records (FRBR) című IFLA-tanul- mánnyal is: ez azokból a funkcionális használói igényekből indul ki, amelyeket az on-line környezetben folyó feltárással szemben fogalmazódnak meg. Elemezték az FRBR entitásait, attribútumait és relációit, majd mintaszerűen FRBR-szerkezetben tártak fel néhány dokumentumot és összehasonlították a RAK/MAB2 szerinti feltárással.A „Szabványos adatok és metaadatok” témakörben végzett munkálatok során a személynév-metaadato- kat személynév-szabványadatok nyers formájaként alkalmazzák; végleges átvételük előtt ezeket még a személynév-szabványnak (PND) megfelelően szerkesztik, és újra felhasználják a szabványos személynév-adatbázis részére.Németországban a szakirodalmi ellátás az országos közös szakirodalmi ellátórendszer feladata, amelyben a tagkönyvtárak felelnek egy adott szakterület irodalmának gyűjtéséért. A bekövetkezett technológiai változások nyomán a DFG 1998. évi állásfoglalásában úgy döntött, bővíteni kell a tagkönyvtárak feladatkörét; ennek gyümölcse a virtuális szak- könyvtárakról szóló koncepció, amely szerint létre kell hozni olyan szakterületi portálokat, amelyeken keresztül minden releváns információ és dokumentum elérhetővé válik -  formátumától függetlenül, és a virtuális szakkönyvtárak együttműködése pedig általános irodalom-keresést tesz majd lehetővé

a metaadatok alkalmazása révén. A META-LIB kapta feladatul, hogy ajánlásokat dolgozzon ki számukra olyan közös magkészletre, amelyből a tagkönyvtárak leképezhetik a maguk metaadat-elemeit, és ezáltal lehetővé válik közöttük az interoperabilitás. Az eredmények továbbadása és a várható ismeretek végett számos együttműködési programban vesznek részt: hazaiakban (Carmen, MathNet, Dissertationen Online) és a nemzetköziekben (Renar- dus, az Euler, Dieper, Malviné vagy a SCHEMAS) egyaránt.Mivel a metaadatok terén igen gyors a fejlődés, integrálni kell az újabb eredményeket; az elmúlt évben mindenekelőtt a DC-jelölőket (qualifiers), vagyis az olyan kiegészítő metaadat-elemek alkalmazását vizsgálták, amelyek az egyes DC-elemeket határozzák meg közelebbről vagy az alkalmazott sémákat definiálják. (Ezután az XML/RDF alkalmazásával fognak kiemelten foglalkozni).
(Murányi Lajos)

02/163
SU KIA SÄ N , E.: Konversia katalogov: polemiceskie 
zametki = Bibliotéka. 2001. 7.no. 14-17.p.

Katalóguskonverzió: polemikus megjegyzések

Konverzió; MunkaszervezésAz utóbbi években a szaksajtó sokat foglalkozott a katalóguskonverzióval, napjainkban vállalkozások sora ajánlkozik a feladat végrehajtására, könyvtárak számolnak be az elvégzett munkáról, számos orosz könyvtáros vesz részt a témával kapcsolatos nemzetközi konferenciákon és szemináriumokon. A konverzió, a katalóguscéduláktól való minél gyorsabb ütemű megszabadulás szinte divattá vált, holott nem elég csak a vállalkozás szponzorát megtalálni és belekezdeni a munkába a cédulakatalógus „a” betűjétől. A katalóguskonverziót komoly előkészítő munkával és tervezéssel kell kezdeni: a munka szervezeti, technikai, technológiai és gazdasági-hasznossági oldala egyaránt előzetes felmérést
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és tervezést igényel. A konverzió megvalósulásának előfeltétele az, hogy a könyvtár számítógépes katalógusához már kiválasztották a megfeleló/ rendszert, programot és infrastruktúrát, betanították a könyvtárosokat. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy a számítógépes katalogizálás bevezetése után még 10-15 évig érdemes megőrizni a cédulakatalógust, hiszen kiderülhet, hogy az eltelt idő alatt készült egy jobb teljesítményű rendszer, a meglévővel a környékbeli könyvtárak rendszerei nem kompatibilisek, vagy éppen a rendszerhez kialakított kulcsszavak szótárában kell gyökeres változtatásokat eszközölni. A számítógépes rendszer károsodhat akár attól is, hogy az épület előtt elhaladó villamos tönkreteszi az áramköreit és törli a teljes bevitt állományt. Egy-egy könyvtárnak ráadásul nem érdemes kizárólag saját állományának számítógépes katalogizálásával foglalkoznia, a munkának csak úgy van értelme, ha az elkészült katalógusból nyerhető információhalmaz az interneten keresztül bárki számára hozzáférhetővé válik. Ugyanakkor a konkrét használói kérdésre -  megtalálható-e az adott gyűjteményben egy bizonyos könyv vagy folyóirat -  is meg kell tudni adnia a rendszernek a választ.Bármilyen furcsán hangzik is, az USA könyvtárainak nagy részében cédulakatalógust (is) vezetnek a saját állományukról, mivel éppen a számítógépes katalogizálás egyik lehetséges outputja a helyi jelzeteket és teljes leírást tartalmazó katalóguscédula. Ha ugyanis ott az olvasó egy konkrét kötetért jön a könyvtárba, nem a drágább szolgáltatáshoz, a számítógépes katalógushoz fordul, hanem a cédulakatalógushoz vagy egyenesen a polcokhoz megy, annál is inkább, mert az amerikai olvasó ismeri a Dewey-féle osztályozás szakcsoportjait, melyek alapján a szabadpolcos állományt felállítják. Ehhez képest az orosz könyvtárakban már régen bevezetett és használt BBK osztályait kívülről nem csak az orosz olvasó, de a könyvtáros se mindig ismeri...

A katalóguskonverzió megvalósítása mindenképpen kollektív munkát, egy földrajzi egység könyvtárainak együttműködését igényli. A folyamatos koordináció és kooperáció idején elég, ha a dokumentum teljes és részletes bibliográfiai leírását egyetlen helyen készítik el -  ott, ahol először derül ki, hogy a dokumentum még nem szerepel a rendszerben -  és a számítógépes rendszeren keresztül hozzáférhetővé teszik, így a többi könyvtár már csak saját, specifikus jegyzeteit teszi hozzá a leíráshoz. A konvertálásra alkalmas rendszerek és programok nagyon különbözőek, teljes egészében vagy modulonként való beszerzésük ütemezését általában a rendelkezésre álló források és pénzeszközök befolyásolják. A konverziót elvégezhetik maguk a könyvtárosok, de gyakori módszer a külső szakemberek alkalmazása is. Utóbbi esetben csak az kérdéses, kit érdemes a feladatra felkérni: matematikust, programozót, informatikai mérnököt, rendszerstatisztikust? A megoldást általában a gyakorlat hozza el annak a munkatársnak a személyében, aki a munka kezdeteitől fogva hajlandó elmerülni a konverzió rejtelmeiben.Végül a legfontosabb kérdés: milyen állományrész feldolgozásával kezdődjék a konverzió? A legjobb módszer az, ha a munka a helyismereti-helytörténeti gyűjteményrésszel kezdődik, hiszen ennek feldolgozása után olyan helyi vonatkozású kiadványok adatai válnak elérhetővé az interneten, amelyek más könyvtárak állományába soha nem kerülnek be. Az összes többi állományrész esetében a feldolgozás menetét az adott szakirodalom elévülésének ideje határozza meg.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 130, 142-143
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 319



Katalógusok

02/164
SIJTSMA, Lex: KB-CAT: searching the holdings of the 
Koninklijke Bibliotheek with a single click = Alexandria. 
13.V0I. 2001. 2.no. 113-124.p.

Keresés a holland Királyi Könyvtár állományában: 
közös keresése egy gombnyomással 21 katalógus
ban

Ember-gép kapcsolat; Nemzeti könyvtár; Online ka
talógusA holland Királyi Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) kutatása nyomán az 1990-es évek végére 80 olyan munkaállomást fejlesztettek ki a beiratkozott olvasók számára, amelyek egy rendszeren belül sok helyi és internetes katalógushoz nyújtanak hozzáférést. A KB-CAT nevű rendszerben egy kereső- kifejezéssel egyszerre több adatbázisban is lehet keresni. A rendszert három fő tervezési elve: 1) a biztonság kedvéért a KB-CAT sohasem keres közvetlenül az eredeti adatbázisban, hanem másolatokat használ; 2) egy egyszerű, bővíthető, MARC-hoz hasonló formátumot fejlesztettek ki az összes adatbázis közös használói formátumaként; 3) pragmatikus módszerrel biztosítják a szemantikai „átjárhatóságot” a különféle katalógusok között. A KB-CAT jelenleg huszonegy katalógust tartalmaz. Gyakran bővítik a rendszert új, digitális szolgáltatásokkal, ilyenek pl. a Netuit, a Hollandiában újabban megjelent könyvek jegyzéke, és a Book History Online c. éves bibliográfia a nyomtatott könyv történetéről.

(Autoref alapján)

információkeresés

Lásd 128, 164,171,189, 191,196
Olvasószolgálat, 

tájékoztató munka

02/165
STANLEY, Deborah -  LYANDRES, Natasha: Refer- 
ence assistance to remote users = Ref.Libr. 73.no. 
2001. 243-252.P. Bibliogr.

Hogyan segíthet a referensz a távoli használók
nak?

Egyetemi könyvtár; Referensz; Számítógép-hálózat; 
Távoktatás[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk azokat a speciális információigényeket veszi számba és elemzi, amelyek az egyetemi könyvtárak távoli felhasználóinak egyre növekvő táborára jellemzőek. E csoport referensz-ellátásának gyakorlati kérdéseit taglalva a szerzők elsősorban a telefon és az e-mail jelentőségét, valamint a videotechnika és a világháló használatát emelik ki. Fontosnak tartják, hogy legyen egy elhivatott, a távoktatásban részt vevőket segítő könyvtáros, mert csak így érhető el, hogy a távoli felhasználók igényei kellő figyelmet kapjanak.

(Autoref.)
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02/166
CARDWELL, Catherine: Faculty: an essential resource 
for reference librarians = Ref.Libr. 73.no. 2001. 253- 
263.p. Bibliogr.

Az egyetemi oktatók és a referensz-könyvtárosok

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Könyvtárosi hi
vatás; Referensz

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Az oktatószemélyzet a referensz könyvtárosok számára kulcsfontosságú segítség. A cikk a referensz munkára ható főbb tényezőket mutatja be, valamint javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan ismerheti meg jobban a könyvtáros az oktatókat. A kapcsolatteremtés egyik haszna az lehet, hogy ha az oktatók ismerik a könyvtárosokat és bíznak bennük, akkor valószínűleg hallgatóikat is ráveszik arra, hogy segítséget kérjenek az olvasópultnál. Olyan órákat terveznek, amelyekhez könyvtár- használatra is szükség lehet, értesítik a könyvtárost, ha valamilyen különösen nehéz feladatot bíztak a hallgatókra. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a jó kapcsolat jobb lehetőségeket is eredményezhet, amelyek az egész kampuszt átfogó akciókban való részvételtől együttműködési projektek kidolgozásáig és más tudományos tevékenységig terjedhetnek.
(Autoref. alapján)

02/167
MORRIS, Anne -  HAWKINS, Margaret -  SUMSION, 
John: Value of book borrowing from public libraries: 
user perceptions = J.Librariansh.Inf.Sci. 33.vol. 2001.
4.no. 191-198.p. Bibliogr.

Mekkora pénzbeli értéket tulajdonítanak az olva
sók a közkönyvtárak könyvkölcsönzési tevékenysé
gének? Egy vizsgálat eredményei

Hatékonyság; Kölcsönzés; Közművelődési könyvtár

A tanulmány oly módon kísérelte meg értékelni a brit közkönyvtári szolgáltatásokat, hogy az olvasók véleménye alapján bizonyos értékeket rendelt a kikölcsönzött könyvekhez. Négy közkönyvtár olvasóival készítettek interjúkat 2000 júliusában és augusztusában az egyes könyvek visszahozatalának időpontjában. Azt kérdezték tőlük, hogy olvasási élményüket próbálják meg pénzben kifejezni, nevezetesen, hogy mennyit lennének hajlandók fizetni az illető könyv bérléséért. A vizsgált időszakban a négy közkönyvtárba (Loughborough, Bedford, Hinckley és Rugby) könyveket visszahozó 557 olvasó átlagosan 30-50 penny-re értékelte az elolvasott könyveket, igen kevesek lettek volna hajlandók 1 fontnál többet fizetni értük -  ez a könyvek tényleges árának 7-8%-a. A tanulmány megerősítette, hogy az olvasók kétségtelenül nyernek valamennyi szellemi értéket a kikölcsönzött könyvekből, és ezt képesek pénzben is meghatározni.
Lásd még 187 (Autoref. alapján)
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Könyvtárközi
kölcsönzés,

dokumentum-
szolgáltatás

02/168
CROFT, Janet Brennan: Model licenses and interli
brary loan/document delivery from electronic sources = 
Interlend.Doc.Supply. 29.vol. 2001. 4.no. 165-168.p. 
Bibliogr.

A könyvtárközi kölcsönzés/dokumentumszolgálta- 
tás kérdéseinek szabályozása az elektronikus for
rásokkal kapcsolatos licencmintákban

Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus dokumen
tum; Könyvtárközi kölcsönzés; Szerzői jog; Teljes 
szövegű adatbázisA szerző meghatározza a licencminta fogalmát és hangsúlyozza fontosságát a könyvtárak és a szolgáltatók számára. Több mintát részletesen is bemutat, elemzi könyvtárközi kölcsönzési záradékukat. A kronologikus áttekintés kitér többek között a kiadók egyesülete (PA) és a JISC (Joint Information Systems Committee) által kötött megállapodásra, valamint a NESLI (National Electronic Site Licence Initiative) lényegére, a John Cox Associates (nemzetközi kiadói tanácsadó cég) licencmintáira, valamint az amerikai Council on Library and Information Resources és a Digital Library Federation licencszerződésekkel kapcsolatos irányelveire. Vizsgálja, hogyan használják a licencmintákat a kiadók és a konzorciumok, és javaslatot tesz az egyes könyvtárakban történő alkalmazásukra.

(Autoref.)

02/169
CORNISH, Graham R: The third dimension of docu
ment supply = Interlend.Doc.Supply. 29.vol. 2001.
4.no. 158-164.p. Bibliogr.

A harmadik dimenzió a dokumentumszolgáltatás
ban

Digitalizálás; Dokumentumszolgáltatás; Képanyag; 
Levéltár; Múzeum; Számítógép-hálózatA dokumentumszolgáltatásban egyre inkább nő az igény az olyan háromdimenziós objektumok képei iránt, amelyek főként múzeumok és galériák, kisebb részben levéltárak és könyvtárak állományában fordulnak elő. Ez nem fizikai objektumok, hanem az eredetikről készült képek szolgáltatását jelenti, miközben a technológiai lehetőségek következtében az információ hordozója teljességgel érdektelenné válik. Helyesebb lesz talán dokumentumszolgáltatás helyett a jövőben „távoli infor- mációhozzáférésróT beszélni.A múzeumokat mindig is statikus gyűjteményeknek tekintették. A levéltárakat a múzeumokhoz hasonlóan kezelték, e gyűjtemények anyagát viszont reprográfiai technikákkal könnyen hozzáférhetővé lehetett tenni. A könyvtárakat a másik két intézménytől főként azt különbözteti meg, hogy egy-egy dokumentumból több példányt is rendelkezésre bocsátanak, míg a többiek általában egyedi dokumentumokkal és tárgyakkal dolgoznak.Mára a technológia lehetővé tette, hogy gyakorlatilag bármit közvetlenül otthonunkban vehetünk igénybe, így -  első ízben -  az egyes alkotások, tárgyak virtuális háromdimenziós képeit is. A digitális változatok korábban elképzelhetetlen lehetőségeket nyújtanak, például egymás mellett és a legkülönbözőbb nézetekből lehet tanulmányozni olyan alkotásokat, amelyek a valós világban soha nem kerülhetnének fizikailag egymás mellé.A háromdimenziós dokumentumok esetében a hagyományos bibliográfiai számbavétel nem köny- nyen valósítható meg, egyesek esetében kifejezet-
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ten felesleges is. Különböző kifinomult keresési eszközökre van szükség, például egyes tárgyakról készült képekre vonatkozóan, továbbá a digitalizált gyűjtemények olyan kalauzaira, amelyek az egyes gyűjtemények erősségeire ráirányítják a figyelmet. A keresés során először egy gyűjteményt kell megtalálni, aztán annak weblapján vagy katalógusában lehet részletesebb információkat keresni. Bizonyos műalkotások megtalálása ennél bonyolultabb, ugyanis sok esetben csak az adott galéria készíthet képeket egy-egy alkotásról, szerzői joggal összefüggő okok miatt. A keresőeszközöknek azt is jelezniük kell, hogy a képek milyen formátumban állnak rendelkezésre, és milyen eszközökre van szükség megtekintésükhöz.A háromdimenziós tárgyak képei mellett a mozgóképek digitalizálása és hálózati szolgáltatása is egyre inkább az érdeklődés homlokterébe kerül. A digitalizált képek szolgáltatásának jelentőségét a múzeumok már felismerték, az Egyesült Királyságban például bekapcsolódtak a kormány National Grid for Learning programjába is. A képek hasznosítása az oktatási célok mellett történhet az egyéni érdeklődés kielégítésére, kereskedelmi és ipari céllal is. A háromdimenziós dokumentumszolgáltatás (three-dimensional object delivery, 3DOD) területén számos kezdeményezés zajlik világszerte, pl. Art Museums Image Consortium, AMICO, amerikai és kanadai nagy gyűjtemények licencelési és gyűjteménymegosztási megállapodása. A GÉM (Gateway to Educational Materials) projekt a tanárok számára tesz hozzáférhetővé oktatási anyagokat a legkülönbözőbb formátumokban.A hagyományos dokumentumok szolgáltatásával szemben a háromdimenziós tárgyak képeinek szolgáltatásakor más jellegű problémák merülnek fel, például a digitális dokumentumok integritása, az objektumról készült kép hű volta, a képek szolgáltatása által okozott gazdasági hátrány kérdése. Ez utóbbit orvosolja a SCRAN (Scottish Cultural Resources Access Network) licencelési rendszere, amelynek keretében egy központi koordinációs testülettel kell tárgyalni a hozzáférési licencről, amely

az egyes intézmények számára jelszót és használói nevet biztosít nagyméretű képek és video-, valamint audiofájlok eléréséhez.A szóba jöhető dokumentumszolgáltatási források száma soha nem sejtett mértékben gyarapszik. A valódi kihívást az jelenti, hogy a különböző hagyományokkal rendelkező közgyűjtemények megtanuljanak együttműködni, és integrált szolgáltatást nyújtsanak a használóknak.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 130, 158
Dokumentációs 

eljárások és 
termékeik

Lásd 145

Hátrányos helyzetű 
olvasók ellátása

02/170
SAPOSNIKOV, Aleksandr Evgen'evic: Bibliotecnaá 
socionomika kak razvivaüsaäsä oblast' znaniä = 
Bibliotekovedenie. 2001. 6.no. 61-64.p.

Könyvtári szocionomika mint fejlődő ismeretkör

Bibliopszichológia; Biblioterápia; Hátrányos helyzetű 
olvasóA társadalmakban világszerte újra „kitermelődnek” a hátrányos helyzetűek különféle csoportjai. Közéjük tartoznak a rokkantak, elaggottak, hospitalizált betegek, rabok, a rizikócsoportok tagjai, úm. a deviánsok, nyomorban élők, „stresszviseltek ”, sokgyerekes családok tagjai, egyedülálló anyák és apák, nehezen nevelhető gyerekek. A 90- es évektől kezdve az állam és a társadalom Oroszor
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szágban is fokozott figyelemben és segítségben részesíti őket.Azok az ismeretek, amelyek a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást, a nekik nyújtott segítséget megalapozzák, hovatovább egy új ismeretágban, a szociális munka elméletében és módszertanában, azaz a szocionomikában integrálódnak.A szociális munkások általában eddig még nem nagyon számoltak a könyvtárakkal és a könyvtári munkával, holott társadalmi rendeltetésük folytán lényeges segítséget nyújthatnának nekik a problematika legalábbis kezelésében. Konkréten a következőkben:-  a szociális munkások szakmai információval való ellátása,-  a különféle hátrányos helyzetű csoportok tagjainak olvasóvá nevelése, illetve olvasónak való megtartása.S ez korántsem csak azoknak a könyvtáraknak a feladata, amelyek a speciális ellátó-segítő intézmények mellett működnek (vakok, süketek, kisegítő iskolák és internátusok, nyugdíjas házak, szanatóriumok stb. könyvtárai), hanem valamennyi nyilvános könyvtáré.

A könyvtárosképzés felsőfokú intézményei (Altáj, Moszkva) újabban -  speciális kollégiumok formájában -  tanrendjükbe iktatták a könyvtári szociono- mikát, s így remélhető, hogy néhány éven belül egyre több fiatal és szakmailag felkészült könyvtáros fogja különös gonddal ápolni ezt az ügyet.A már tényleges pozitív kezdemények összefogására és propagálására Oroszországban mindenekelőtt a vakok könyvtárai vállalkoztak. Aktivitásuk nyomán országszerte számos kísérlet, felmérés bontakozott ki a -  sajnos -  igen széles témakörben.Ma már igen színvonalas tan- és kézikönyvek, monográfiák és tanulmányok-cikkek állnak az érdeklődők rendelkezésére, úgyhogy az önképzésnek is megvannak a forrásai. Ez a szakirodalom meglehetősen differenciált, fő csoportjait tekintve defektológiai, gerontológiai, biblioterápiai és penitenciális műveket tartalmaz. (A cikk eredetije innen kezdve egyfajta „narrativ” bibliográfia, amely a szóban forgó irányzatokban megjelent legfontosabb műveket mutatja be röviden.)
( F u ta la  T ib o r)
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Hálózatok, regionális 
rendszerek

02/171
SMITH, C.Brian: Getting to know the invisible Web = 
Libr.J. Supplement. Summer 2001.16-18.p.

A láthatatlan világháló: hogyan érhetjük el az in
ternet rejtett forrásait?

Gépi információkeresési rendszer; Számítógép-hál
ózatBármennyire is tökéletesednek a keresőgépek, nem tudnak lépést tartani a világhálóval. Ennek egyik oka a web mérete és exponenciális növekedése, a
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