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02/198
RUSEK, Adam: Czy grozi nam cywilizacja obrazkowa? 
= Poradnik Bibi. 2001. 9.no. 8-11.p.

Fenyeget-e bennünket a képi civilizáció?

KépregénySzerzőnk az általa felvetett kérdés orvén, hogy ti. fe- nyeget-e bennünket a képi civilizáció, tulajdonképpen csak a lengyel képregény történetét és jelenlegi helyzetét írja meg;Lengyelországban a képregény a 20. század második-harmadik évtizedében, tehát jóval később jelent meg, mint az USA-ban és Nyugat-Európában, ahol már a 19. század végén hódított. A lengyelek körében -  a gyerekek és fiatalok számára kiadott képregényektől eltekintve -  népszerű műfaj. Az első próbálkozások valamiféle „öszvérség” jegyeit viselték magukon, s könnyen lehetett őket az „intenzíven” illusztrált szöveges írásoknak tekinteni.A második világháború után -  miközben az „igazi” képregény „imperialista” műfajként bíráltatott -  a korábbi gyakorlatot melegítettek fel azzal a különbséggel, hogy ezek a kiadványok szovjet témákat népszerűsítettek (kémek üldözése, szabotázsok megakadályozása, a szibériai folyók folyásának

megváltoztatása stb.). Később a szovjet témákat lengyel témákkal helyettesítették.A vérbeli „felnőtt képregény” a nyolcvanas évek végén bontogatta a szárnyait, ami korántsem jelenti azt, hogy a gyerek és ifjúsági képes kiadványok hegemóniája megtört volna: makacsul tartja magát mindmáig.Ennek ellenére a vérbeli „felnőtt képregénynek” kis létszámú, de annál lelkesebb és igényesebb tábora van (babona, hogy a képregény szükségképpen alacsonyabb értékű műfaj). Több kiadó elégíti ki ezt a minőségi igényt.A gyerek és felnőtt képregények kiadásában egyaránt vezetnek a nyugati képregények lengyelesí- tett változatai. A lengyel eredetűek általában új lehetőségeket próbálgató fiatal művészek műhelyeiből kerülnek ki.Meghatározó segítség a lengyel képregény népszerűbbé tételében az internet megjelenése és mind nagyobb elterjedtsége. Már napjainkban is érzékelhető a képregény iránti érdeklődés erősödése, tömegesebbé válása.
(Futala Tibor)

Audiovizuális, elekt- 
roníkus, optikai 

információhordozók

02/199
BEHESHTI, Jamshid -  LARGE, Andrew -  MOUKDAD, 
Haidar: Designing and developing multimedia 
CD-ROMs: lessons from the Treasures of Islam = On
line Inf.Rev. 25-vol. 2001. 4.no. 229-240.p. Bibliogr.
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Multimédia CD-ROM-ok megtervezése és kifejlesz
tése: az „Iszlám kincsei” c. projekt tapasztalatai

CD-ROM; File-szervezés -gépi; MultimédiaA szerzők egy többnyelvű multimédia CD-ROM ki- fejlesztéséről számolnak be. A ritka iszlám műalkotásokat tartalmazó, széles használói körnek szánt CD-ROM elkészítéséhez korlátozott pénzügyi források álltak rendelkezésre. A páratlanul ritka anyagokat egy hagyományos könyvet mintázó, ötletes felületről lehet elérni és megtekinteni. A költségek tetemes részét (35%) a képek, a szövegek, a hang- és videobetétek digitalizálása emésztette fel. A munka- csoport idejének 20%-a ment rá a használói felület megtervezésére, és kb. ugyanennyi időbe telt az anyag elemzése és szervezése a CD-ROM-ra való felvitel érdekében. A szerzők ismertetik a szóban forgó digitális kiállítás kifejlesztésének folyamatát és költségeit.
(Autoref.)

02/200
SUBBA RAO, Siriginidi: Familiarization of electronic 
books = EI.Libr. 19.vol. 2001. 4.no. 247-256.p. Bibliogr.

Ismerkedés az elektronikus könyvvel

Elektronikus könyvA szerző bemutatja az elektronikus könyvek (e-könyvek) kifejlődését, a bennük rejlő lehetőségeket, és megadja átfogó definíciójukat az eddigi definíciók alapján. Ismerteti típusaikat, előnyeiket, hátrányaikat és használóikat. Felsorolja a rendelkezésre álló hardvereket (Rocket eBook reader, Every- Book Dedicated Reader, Millennium eBook Reader) szoftvereket (Adobe Acrobat, Microsoft Reader, Glassbook Reader, DocAble, SoftBook Reader, RocketLibrarian, Peanut Reader stb.), valamint tárgyalja az e-könyvek lehetséges forrásait. Röviden a szabványokat és a szerzői jogi kérdéseket is érinti. Végül megállapítja, hogy az e-könyvek hamarosan életképes alternatívái lesznek a hagyo

mányos könyveknek, és valamilyen formában mindenképpen fenn fognak maradni.
(Autoref.)

02/201
RONCAGLIA, Gino: Libri elettronici: problemi e pros- 
pettive = Boll.AIB. 41.vol. 2001. 4.no. 409-441.p.

Rés. angol nyelven

Az elektronikus könyv: problémák és kilátások

Elektronikus könyv

K i  „elektronikus könyv” (e-könyv, illetve a világszerte terjedő anglicizmussal: e-book) gyakran használt, ám nem egyértelmű kifejezés, és különböző definíciói is problémákat hordoznak. Legszigorúbban az Open 
eBook Forum definiálja: publikálás és elektronikus hozzáférés céljából digitális objektum formájába öntött írásmű, mely egy vagy több szabványos egyedi azonosítót, metaadatot és a tartalom monografikus testét tartalmazza (www.openebook.org/framework/). Más megközelítést használ Cox és Ormes (litc.sbu.ac.uk/publications/libs/libs96.pdf), szerintük az e-könyvek a webről letöltött szövegek, melyeket PC-n vagy hordozható eszközön, speciális szoftver vagy egy web-böngésző segítségével, illetve egy erre szolgáló hardvereszköz (e-könyv olvasó) alkalmazásával olvasnak. A számos definíció közül egyesek a digitális formátumban lévő tartalmat, mások a digitális tartalom és a hardvereszközök egységét hangsúlyozzák. Van, amelyik a szöveg szervezettségét és a deszkriptív metaadatok fontosságát, van, amelyik a multimedialitást és interaktivitást emeli ki, és vannak, melyek általánosan felölelik bármilyen szöveg bármilyen elektronikus formátumát. Általában az e-könyvről szólva nagyjából mégis mindenki ugyanarról beszél: valamilyen teljes (komplett), szerves és kellő (elegendő) hosszúságú szövegről (esetenként leíró metadatokkal is kísérve), valamilyen elektronikus formátumban, ami lehetővé teszi -  egyebek mellett -  annak on-line to
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vábbítását (terjesztését), és valamilyen (általános, vagy speciálisan ilyen célú) hardvereszközön való olvasását.Ugyankkor egy másik, talán kisebbségi, de nagyon határozott vélemény szerint „könyv” névvel csak a nyomtatott könyvet szabad illetni, és az elektronikus publikálás termékeit (tekintettel speciális jellemzőikre és lehetőségeikre) elvben még össze sem szabadna vetni a „könyv” hagyományos meghatározásával. Kétségtelen, hogy a „könyvkultúra” legalább ötszáz éves hagyományait és örökségét nem szabad sem elfelejteni, sem feladni, ám nem szabad változhatatlan ténynek sem tekinteni; sokkal inkább annak további, folyamatos fejlődéséről van szó, minden bizonnyal részben új és váratlan formákban, még a digitális médiumok korában is.Egy elektronikus szöveg önmagában, még ha meg is felel egy nyomtatott könyv szöveges tartalmának, még nem elektronikus könyv. Ahhoz, hogy e-könyvről beszélhessünk, a nyomtatott könyvnél megszokott körülmények természetes fejlődésének kell megtörténnie az interfészek tekintetében, ami többet jelent, mint a PC-technológia fejlődése. Hordozható, könnyű, szemkímélő, kábelektől és vezetékektől mentes, lehetőleg nem túl drága és nem nagyon sérülékeny eszközökre van szükség. Az elektronikus szövegek olvasását ily módon megkönnyítő eszközök nem csak az e-könyvek kereskedelmi elterjedésének lényegi előfeltételei, hanem az e-könyvek jellemzőivel való elméleti foglalkozásnak is.Az e-könyv elfogadható definíciója tehát vegye figyelembe a digitális objektumot, az olvasó interfésszel és az olvasókészülékkel együtt. Eszerint az e-könyv ésszerű terjedelmű, komplett és egységes elektronikus szöveg („monográfia”) -  lehetőleg deszkriptív metainformációkkal kísérve - ,  mely olyan hardvereszközön és szoftverinterfészen keresztül érhető el, ami lehetőséget nyújt a könnyű és egyszerű olvasásra, valamint a „könyvkultúra” tipikus szövegkezelő eszközeinek teljes és kielégítő

használatra. Lehetőség szerint támogatja a hiper- textes és multimédiás eszközöket (és ez esetben lehetővé fogja tenni új formájú szövegek létrehozását és olvasását), de mindenekelőtt a lineáris szöveg könnyű olvasását támogatja, eszközöket kínálva a gyors jegyzetkészítéshez, aláhúzáshoz, könyvjelző-használathoz stb., a digitális formátum tipikus kereső és navigáló eszközei mellett.Mindezek fényében áttekintve a jelenlegi helyzetet, a szabványosodás két irányban halad: terjed az OEB formátum, és az azzal kompatibilis Microsoft Reader és Mobipocket, valamint fő konkurense, a papír alapú nyomtatvány fizikai reprezentációjára épülő PDF-formátum, és a Microsofténál sok szempontból lényegesen fejlettebb Adobe eBook Reader (melynek egyetlen hátránya, hogy kizárólag a PDF-formátumot ismeri). Ezek mellet számos egyéb formátum (pl. Palm Reader, Aportis) „színesíti” a képet, és az olvasókészülékek terén is nagy a változatosság az egyes termékekhez kötött készülékektől (pl. RCA REB, Rocket eBook, SoftBook, Cybook, Franklin eBookMan, AlphaBook), az olvasószoftverrel ellátott zsebszámítógépeken és a nagyobb (10-12"-os) „Tablet PC” -ken át a hajlékony készülékek (az elektronikus papír) kísérleti megjelenéséig.Az e-könyvek megjelenése -  és várható elterjedése -  a könyvtárakat is számos új probléma elé állítja. Legfontosabbnak az e-könyvek megőrzése tűnik: itt külön gondot okoz az e-könyvek változékonysága, az új és új verziók megjelenése, valamint, hogy a nagy kiadók produktumai mellett a „self' és „per
sonal publishing”, azaz a magán- és intézményi kiadványok hogyan szerezhetők be. A hosszabb távú megőrzés ki kell, hogy terjedjen nem csak az elektronikus szövegekre, hanem az azok olvasását, a hozzáférésüket biztosító hardver- és szoftvereszközökre is. Jelentős irodalma van a leírás, katalogizálás megoldatlan problémáinak, de nem kevésbé fontos a könyvtári rendelkezésre bocsátás két másik kérdése, a megfelelő feltételek (készülékek, esz
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közök, hardver és szoftver) biztosítása, valamint a jogok (copyright, szellemi tulajdonjog, előfizetés és licenc stb.) megfelelő kezelése.
(Mohor Jenő)

02/202
GARNER, Jane -  HORWOOD, Lynne -  SULLIVAN, 
Shirley: The place of eprints in scholarly information 
delivery = Online Inf.Rev. 25.vol. 2001. 4.no. 250-256. 
p. Bibliogr.

Az elektronikus „különlenyomatok” szerepe a tu
dományos kommunikációban

Elektronikus publikáció; KülönlenyomatAz „e-print” kifejezésnek -  magyarul talán elektronikus lenyomatnak nevezhetjük a különlenyomat mintájára -  több jelentése is van. Eredetileg csak egy szerzőnek vagy munkacsoportnak arra az írására használták, amelyet kollégái között köröztek azért, hogy megtudják, mi a véleményük róla; ma már minden olyan elektronikus cikket így hívnak, amelyeket nem a hagyományos kiadói környezetben publikálnak. E-printek azok a dokumentumok is, amelyeket e-print-szervereken tárolnak; némelyiket előtte lektorálják, de vannak lektorálatlanok is. Előfordul az is, hogy a cikket elküldik a szerverre, de ugyanakkor hagyományos folyóiratokban is közzéteszik. Az e-print-szerverek a dokumentumokat tárolják és hálózati szolgáltatásokat nyújtanak, fenntartóik a legkülönbözőbb szervezetek (tudományos kiadók, egyetemi tanszékek stb.). Némelyikük az érdeklődőket e-mailben értesíti, ha egy őket érdeklő cikk érkezik a szerverre. A szerzők önarchiváló szoftver (http://eprints.org/) segítségével küldik el írásaikat, amelyek azután olvashatók, letölthetők és kommentálhatok.A tudományos folyóiratok az egész világon a tudományos kommunikáció legfontosabb eszközei. Ez a rendszer azonban gondokkal küzd; egy évtizede már, hogy az egyetemi oktató-kutató munkát segítő dokumentumbázisok fejlesztésére egyre keve

sebb pénz jut, ugyanakkor a tudományos folyóiratok ára 15 év alatt 207%-kal nőtt.A tudományos információellátás régi formái már nem elég hatékonyak a tudósok igényeinek kielégítésére, a gyors fejlődés nyomon követésére. Az információs technológia fejlődése a tudományos kommunikációt is megváltoztatta: az e-print-szerverek megjelenése is ezt a változást jelzi. Az internet megjelenése előtt megküldték a kutatók eredményeik nyomtatott vázlatát kollégáiknak, ezeket preprinteknek nevezték; ezeket most elektronikus formában küldik szét, és megjelenésükkel a korlátok nélküli szabad hozzáférés modelljévé váltak. Az e-printek megjelenése nem fenyegeti az olyan tekintélyes folyóiratok jövőjét, mint a Nature és a Science, de a kisebbekét talán igen.Az e-printek előnyei között -  elsősorban a fizika területén -  a publikálás gyorsasága a legalapvetőbb (a tudósok egyharmada számára az adott folyóiratban való publikálásnak legfontosabb tényezője a megjelenés gyorsasága volt. Másik előnye a papír- formátummal szemben, hogy annotálni lehet, és lehetőség van arra, hogy a szerző nagy mennyiségű adattal, például digitalizált képekkel egészítse ki írását (mint például a Chemistry Preprint Servertn).Nem biztos, hogy a költségek jelentősen csökkenthetők lesznek, de elképzelhető, hogy megjelenésük nyomán a kereskedelmi kiadók a szerzőkkel fizettetik majd meg a cikk megjelentetésének költségeit, s így csökkennek a könyvtárak terhei is. Fontos kérdés a cikkek lektorálása (peer review) is; az elektronikus információterjesztés ugyanis nem azt jelenti, hogy ez az információ szabályozatlanabb vagy kevésbé értékes, mint a hagyományos módon terjesztett szakirodalmi információ, de sokan úgy vélik, ezeknek a lektorálása is szükséges, sőt még inkább, mint azelőtt, és ezt a szervertulajdonos egyetemi tudósoknak kell elvégezniük.A meglévő e-print-szervereken végezhető információkeresés megkönnyítésére fejlesztették ki az Open Archives projektet (//www.openarchives.org/),
350 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.

http://eprints.org/
http://www.openarchives.org/


ahol egy elérési pontról egyszerre kereshetők a kutatási eredmények számos tudományág e-print- szerverén.A szerzők attól is tartanak, hogy az e-print miatt elesnek majd a folyóirat-publikálási lehetőségtől. (Ma is vannak kiadók, amelyek nem közölnek a hálózaton egyszer már közreadott írásokat). A tudósok jó része sem szívesen publikál elektronikusan, mivel a pályázatok és az előmenetel szempontjából a folyóirat-publikációknak van nagyobb súlya.Ma már több szakterületnek van e-print-szervere (filozófia, kémia, pedagógia, történelem -  a már hagyományos fizika, közgazdaságtan és matematika mellett), de az egyes tudományágak képviselői eltérő módon viszonyulnak az e-printekhez. A kérdés az, sikeresnek bizonyulnak-e a versenyhelyzetben lévő kutatási területeken is, s előnyeik miatt megváltoztatják-e a tudósok egymással folytatott kommunikációját. A kommunikációs szektor nem minden képviselője támogatja, de bizonyos, hogy alapvetően meg fogják változtatni az érdekeltek (a szerzők, kiadók, olvasók és könyvtárak) közötti viszonyt, ahogy egyre inkább integrálódnak a tudományos kommunikáció folyamatába. (A cikk függelékében tizenegy e-print-URL-t és ezek leírását találjuk.)
(Murányi Lajos)

02/203
DEARNLEY, James -  McKNIGHT, Cliff: The revolution 
starts next week: the findings of two studies consider
ing electronic books = Inf.Serv.Use. 21.vol. 2001. 2.no. 
65-78.p.

A forradalom a jövő héten kezdődik... Két vizsgá
lat eredményei az elektronikus könyvekkel kapcso
latban

Elektronikus könyv; Felmérés2000-ben a Loughborough Egyetemen végeztek vizsgálatot két elektronikuskönyv-olvasókészülék -  a Rocket eBook és a Glassbook -  összehasonlításá

ra, 2001-ben pedig kísérleti jelleggel bevezették a 
Rocket eBook kölcsönzését Market Harborough közkönyvtárában. Az egyetemen folytatott vizsgálat szerint az összehasonlításban a Rocket eBook kapott kedvezőbb megítélést, és a véleményezők fele hajlandó megfontolás tárgyává tenni egy e-könyv olvasó beszerzését.Ugyanakkor igen sok negatív észrevételt kapott mindkét készülék, és az e-könyv olvasó általában is. A könyvtárhasználóknak hosszabb idő állt rendelkezésre, hogy a kikölcsönzött készülékkel „megbarátkozzanak” , mégis a negatívumok kerültek többségbe. A megkérdezettek 5:3 arányban döntöttek további e-könyv kölcsönzés mellett, ha arra lehetőség lesz, de 6:3 arányban elvetették egy e-könyv olvasó beszerzésének ötletét (100 font körüli áron). Általában elmondható, hogy az e-könyv olvasók csak mint újdonságok, új technológiák (esetleg mint ökológiai pozitívumok) kaptak elismerést. Gyakorlati használatuk során inkább a kellemetlenségek kerültek előtérbe: a súly, a készülék sérülékeny volta, a bármiféle képernyőről való olvasás kellemetlenségei (tükrözés stb.), hogy leginkább csak asztalnál ülve használható kényelmesen, és mindaz, ami a hagyományos könyvvel való összehasonlítás során hiányzik: a borító, a címlap, az illusztrációk, a vastagság (azaz annak érzékelése, hogy mennyire jutott el az olvasó a könyvben, és mennyi van még hátra). Különösen kevesen tudják elképzelni, hogy kikapcsolódási, szórakozási szándékkal olvassanak elektronikus könyvet. Egyetlen gyakorlati pozitívumként a sötétben olvasás lehetősége merült fel.Az elektronikus könyveknek még igen jelentős javuláson kell átmenniük (elsősorban a hordozhatóság, az olvashatóság és a „navigálás” lehetőségei tekintetében) ahhoz, hogy komoly (esetleg forradalmi) szerephez jussanak a könyvkiadás és -kereskedelem terén.

(Mohor Jenő)
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02/204
ODER, Norman: The future of anabridged? = Libr.J. 
126.vol.2001. 19.no. 38-39.p.

Hangos könyvek MP3-CD-n: a jövő útja?

Hangos könyv; Kompakt hanglemezLehetséges, hogy a hangos könyveket előállító cégek még nem készültek fel arra, hogy egy újabb formátumra térjenek át, de ez az új formátum már itt van. Egyre több gyártó készíti hangos könyveit MP3-as CD-re, amely húsz vagy még több órás anyagot tud tárolni. A könyvtáraknak is számos gondja megoldódhat ezáltal, hiszen könnyebb kezelni ezeket, és olcsóbbak is, mint a hangszalagok vagy a megszokott CD-ROM-ok.Az MP3-as formátum mindössze négy éve jelent meg -  bár elsősorban zenei anyagok rögzítésére és letöltésére használják - ,  és az M P E G  A u d io  L a y e r  3-nek a rövidítése. (Az MPEG mozaikszó mögött a Moving Pictures Experts Group, vagyis az a mozgókép-szakértő csoport rejlik, amelyik ezekkel a szabványokkal foglalkozik.)Az MP3-as lejátszókat -  mint pl. a RioVolt SP100- as, amellyel a hagyományos CD-ket is le lehet játszani -  elsősorban a fiatalok használják, míg a hangos könyvek tábora idősebbekből áll. (Jelentős vevőkört jelentenek a kamionsofőrök is, akik szívesen „olvasnak” vezetés közben).A B la c k s to n  A u d io b o o k s  jelentette meg az első MP3-as könyvet 2000 márciusában, s az év végére már több mint 100 címet kínált 20 dolláros egységáron. A legnagyobb cég, a B o o k s  o n  T a p e  2000 nyarán indult 300 hangos könyvvel, míg a R e c o r d e d  
B o o k s  és a L is te n  8c L iv e  A u d io  jóval óvatosabb. A nagy kiadók közül csak a S im o n  8c S c h u s te r  A u d io  vágott bele az új formátumba Steven King Talizmán című regényének közreadásával (a három lemezen 28 órás hanganyag található), és úgy véli, ha a King-könyv sem lesz kelendő, bele sem érdemes vágni a dologba.

Csak néhány könyvtár kapott azonnal az új lehetőségen, a többség óvatosan kivár. A Manchester Public Library már két éve nem szerzett be hangkazettán hangos könyveket, mert reménykedtek az új technológia megjelenésében; a beszerzett pár tucat MP3-as CD-könyv forgalma viszont két hónap alatt megduplázódott. (Mivel a lejátszókat még csak jobbára a fiatalok vásárolják, a könyvtárosok ennek a korosztálynak szóló műveket is szívesen látnának a kínálatban.)A gyártók szövetsége, az Audio Publisher Association (APA) elnöke úgy véli, ahogy a beépített autómagnók egykor fellendítették a hangos könyvek forgalmát, ha az MP3-as lejátszók is az autók alapfelszereltségéhez tartoznak, megugrik majd a kereslet.Míg a kiadók az MP3-asok elterjedésére várnak, különböző letöltési sebességekkel kísérleteznek: a sebességtől függ ugyanis a lemezek száma. A Blackstone és a Books on Tape 128 Kbs-t használ, és ezzel CD-minőséget ér el. (Minél nagyobb a bitek száma, annál nagyobbak a fájlok.)Az MP3 megoldja a teljes avagy rövidített szövegű hangos könyvek régóta folyó vitáját, hiszen az új technológia jóvoltából a legvaskosabb regény is elfér egy CD-n, és nem lesz szükség a művek lerövidítésére.
( M u r á n y i  L a jo s )

02/205
TERRY, Ana Arias: Electronic ink technologies: show
ing the way to a brighter future = Libr.Hi Tech. 19.vol. 
2001. 4.no. 376-389.p. Bibliogr.

Elekfronikusfesték-technológiák: a jövő útja

Elektronikus könyv; InformációtechnológiaAz információtechnológiai fejlesztések új termékei, az elektronikus nyomdafesték (electronic ink) és az elektronikus papír (electronic paper) terjedőben vannak az elektronikus könyvek és az egyéb, kézben tartható elektronikus készülékek világában. A
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jelen cikk megvizsgálja magát a technológiát, megemlíti a vezető' gyártó cégeket, és tárgyalja a lehetséges alkalmazásokat és hatásokat a kiadói ipar és a felsőoktatás területén. Ismerteti különféle szakemberek és ipari elemzők véleményét a piaci lehetőségekről. Befejezésül bemutatja a jelenlegi és jövőbeli

technológiai irányzatok néhány jellemzőjét, és ezeknek a felsőoktatási piacra és a társadalomra gyakorolt hatását.
( A u t o r e j.)

L á s d  m é g  129, 132, 157-158, 168-169, 188, 190

Számítógépes 
könyvtári rendszerek

02/206
FISCHER, Shelagh -  DELBRIDGE, Rache -  LAM- 
BERT, Sian: Towards a model system specification for 
the procurement of library management systems: re
sults of a feasibility study = Program. 35.vol. 2001. 4. 
no. 339-354.p. Bibliogr. 14 tétel.

Modell értékű specifikáció kidolgozása számítógé
pes könyvtári rendszerek beszerzéséhez: egy 
megvalósíthatósági tanulmány tapasztalatai

Felmérés; Integrált gépi rendszer; SzoftverválasztásA számítógépes rendszer jelentős beruházás a könyvtárak számára, de beszerzése viszonylag ritkán történik meg, ezért a könyvtárak nemigen építhetnek ilyen irányú tapasztalataikra. A beszerzés folyamata nehéz a potenciális szállítók számára is, akiknek teljesíteniük kell a tartalmukban, formájukban és minőségükben különböző specifikációkat. A HARMONISE projekt célja annak megállapí

tása volt, hogy megvalósítható-e olyan specifikáció-minta összeállítása, amely segítené a könyvtárakat a számítógépes könyvtári rendszer beszerzése során. Begyűjtötték és elemezték azokat a specifikációkat, amelyeket a számítógépes rendszert nemrégiben beszerző könyvtárak készítettek. Az eredmények szerint az alapvető modulokkal szemben támasztott funkcionális követelmények erős hasonlóságokat mutattak a könyvtári szektoron belül. Az Egyesült Királyság szállítóit is vizsgálták, hogy megkérdezzék véleményüket a specifikációról mint beszerzési eszközről. A szállítók elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy a specifikációk többségében olyan funkcionális követelményeket sorolnak fel a megrendelők, amelyekkel a piacon kapható összes számítógépes könyvtári rendszer rendelkezik. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy szükség van olyan specifikáció-minta összeállítására, amely a számítógépes könyvtári rendszertől elvárható összes alapfunkciókat tartalmazza.
( A u t o r e f)

L á s d  m é g  185
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