
ként kellett működniük. Erről írásos formában is tanúskodnak az alapítás dokumentumai.Időközben, főként a „fejlett szocializmus” évtizedeiben ez a nyilvános funkció hovatovább megszűnt, s így e könyvtárak mindinkább zárt intézményi könyvtárként szolgáltattak csupán, azaz székhelyük nyilvános könyvtári ellátásában, se az országos és regionális könyvtárközi kooperációkban nem nagyon vettek részt.E zártságból következett, hogy a múzeumi könyvtárak elmaradtak a számítógépesítésben is. Ami körükben e címen történt, az korántsem kompatibilis egymással, és nem más, mint „házilagos bütykö- lés” .Jelenleg a múzeumi könyvtárak válaszúton állnak. Arról van ui. szó, hogy a jövőben csak azok a

könyvtárak számíthatnak biztonságos dotációkra, pályázatokon való részvételekre, konzorciumi tagságra, amelyek az új, a 257/2001. Sb. számú könyvtári törvény meghagyásai értelmében regisztráltatják magukat. Ezért komoly energiákat kell fordítaniuk e könyvtárak fenntartóinak, a múzeumigazgatóknak meggyőzésére, hogy megtegyék ezt a lépést, mivel többségük a jelenlegi zártsággal -  kényelmi szempontból -  meg van elégedve.Mindenesetre az e könyvtárakban alkalmazott kollégák szeretnék visszaszerezni a nyilvános funkciót. Ennek jegyében szerveződött újjá a csehországi múzeumok és galériák egyesületén belül a könyvtári bizottság, amely a rendelkezésre álló rendezvényi és publikációs lehetőségek intenzív felhasználásával próbálja meg ezt az eredményt elérni.
(Futala Tibor)

Állomány,
állományalalcítás

02/243
KIRCHGÄSSNER, Adalbert: Die Versorgung der 
Hochschulen mit wissenschaftlicher Literatur = Biblio
theksdienst. 36.Jg. 2002. 2.no. 182-187.p. Bibliogr. 
lábjegyzetekben.

A felsőoktatási könyvtárak szakirodalmi ellátottsá
ga

Állománygyarapítás; Gyarapítási keret; Tudományos 
és szakkönyvtárakA német tudományos könyvtárak válságba jutottak: egyfelől növekszik a tudományos információk iránti kereslet használóik körében, másfelől viszont alig növekszik, részben stagnál vagy csökken költségvetési keretük. A könyvtári statisztikák a monográfiák és a folyóiratok beszerzésének visszaesését mutatják ki.
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A problémát nem oldja meg az információhordozók digitalizálása: a számítógépes szolgáltatások megjelenése nem csökkentette a nyomtatottak iránti keresletet, sód növelte a használók igényét, és nem csökkentette, sőt növelte a könyvtárak személyi és dologi kiadásait. A könyvtárak krízise már a német tudomány színvonalát is veszélyezteti.A probléma évek óta széles publicitást kapott:-  1999-ben a Német Könyvtárintézet (DBI) Állománygyarapítási bizottsága nyűt levélben fordult ez ügyben a vezető folyóiratkiadókhoz.;-  2001-ben a bielefeldi Német Könyvtárosi Napokon sajtónyilatkozatot fogalmaztak meg a könyvtári válságot előidéző áremelkedésről;-  a Folyóiratok Közös Fóruma a Bundestaghoz fordult levélben, emlékeztetve a német tudomány veszélybe kerülésére és ez ügyben a politikusok felelősségére;-  a Német Kulturális Tanács a tartományok és az államszövetség vezetőinél apellált a megfelelő működési keret biztosítása érdekében. A Kulturális Tanács kezdeményezését az FDP frakció felkarolta és a Bundestagban javaslatot tett egy azonnali különsegély programra. A javaslatot az illetékes bizottságokhoz utalták.-  ugyancsak foglalkozott a kérdéssel az egyetemi rektorok konferenciája.Ilyen előzmények után kapott felkérést a Német Könyvtárintézet utóintézménye, az EDBI, hogy készítsen tanulmányt a témáról. A felkért Állomány- gyarapításai és -fejlesztési bizottság úgy látta jónak, hogy nem a már sok fórumon megfogalmazottakat ismétli meg, hanem a kérdést a könyvtárak pénzügyi krízisénél tágabb összefüggésbe helyezi. Véleménye szerint ui. a „könyvtári válság” pusztán felszíni jelensége a tudományos élet mélyebb strukturális válságának, a tudományos információk létrehozásának, elosztásának és befogadásának folyamatában bekövetkezett torzulásoknak. A téma eddigi vitái a könyvtár -  fenntartó -  kiadó háromszögre szűkültek le, holott a tudományos élet folya

matának több síkja van. A jelenlegi „több pénzt” követelések megadása csak rövid távú megoldást jelentene. Az EDBI javaslatai:-  A tudományos információk létrehozásának sík- ján(alkotók): A szerzői jog rendszerének megváltoztatásával el kell érni, hogy a folyóiratban történő publikálás státusz- és presztízsértékével egyenértékűvé váljanak a tudományközvetítés egyéb, kevésbé költséges csatornái is.-  A felhasználók síkján: Szabályozó elemként megfontolandó lenne a végső felhasználók költségrészesedése a térítéses adatbankok igénybevétele esetén, megegyezően a Tudományos Tanács ajánlatával. (Ezáltal azonban nem szenvedhet csorbát az esélyegyenlőség és a vélemény- és információszabadság.)-  A fenntartók síkján: Űj felsőoktatási és kutatói intézetek kialakításánál és a fejlesztésnél biztosítani kell a megfelelő információs bázist is.-  A kiadás síkján: Új kiadói politikával el kell érni, hogy a jelenlegi monopol helyzet helyett a konkurencia lehetőséget adjon az alternatív publikációs modellek megerősödésére.-  A könyvtárak síkján: széles körben koordinált vásárlással, konzorciumok szervezésével a számítógép es folyóiratoknál is meg kell szerezni azt az előnyt, amihez a könyvtárak az adatbankok terén konzorciumaik révén már hozzájutottak.
(Katsányi Sándor)
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02/244
BICKERS, Patrick M.: New ways to acquire old books: 
adding out-of-print titles to the library’s collection = 
Coll. Res.Libr.News. 63.vol. 2002. 3.no. 173-175,
188.p.
Új módszerek régi, kifogyott könyvek beszerzésére

Könyvvásárlás; Módszertani útmutató [forma]; Szá
mítógép-hálózatAz oktatókat az egyetemi könyvtárban akkor éri a legnagyobb megrázkódtatás, amikor kiderül, hogy a következő' félévben nélkülözhetetlen könyvek már nem kaphatóak a kereskedelemben, vagyis kifogytak (out-of-print). Emiatt az utolsó pillanatban változtatni kell a tematikán, a diákok elesnek fontos információforrásoktól, és a könyvtár tekintélye is csorbul. Egyik sem jó senkinek. Tény azonban, hogy a könyvek sokkal hamarabb kifogynak, mint azelőtt, mivel a kiadók sokkal kisebb példányszámban jelentetik meg a könyveket. Ez a jelenség nem ismeretlen a gyarapítók előtt keserű tapasztalatok nyomán. A megoldás az, ha jól eligazodnak a kifogyott könyvek „alvilágában”. Szerencsére ma már jóval könnyebb a dolguk, mint azelőtt, mert az internet forradalmasította a már nem kapható könyvek beszerzését: 1) a használt és ritka könyvekkel foglalkozó kereskedők nevét és címét egy virtuális piacon meg lehet találni, 2) az elektronikus levelezés segítségével gyorsabb és eredményesebb velük a kapcsolatfelvétel, 3) több könyvkereskedőnek már saját weblapja van, ahol készletéről tájékozódhatunk és a könyveket azonnal meg is rendelhetjük. A legnagyobb és a legismertebb cégek, amelyek nagyjából hasonló módon működnek, a következők:-  Alibris/Bibliocity (www.alibris.com)-  Bibliofind (www.bibliofmd.com)-  Bookfinder (www.bookfmder.com)-  Advanced Book Exchange (www.abebooks.com)-  21 North Main Street (www.21northmainstreet.com)(A keresés ezekben az adatbázisokban szerző és cím szerint végezhető, néhány esetben kulcsszavakra is.)

Az újdonságokat forgalmazó könyvkereskedők is felfigyeltek a kifogyott könyvek iránti nagy keresletre, és egyik-másik azt is vállalja, hogy a kiadóknál kifogyott rendeléseket beszerzi a használt könyvek piacáról (pl. Blackwell North America stb.).A továbbiakban a gyarapító könyvtáros-szerző a munkahelyén, a Missouri állambeli Kansas City egyetemi könyvtárában kialakított gyakorlatot ismerteti, amelynek nyomán a megrendelt, de kifogyott címek mintegy 60 százalékát sikerült hosz- szabb-rövidebb idő alatt beszerezniük.
(Murányi Lajos)

02/245
KRUK, Miroslav: The superstitions in public libraries: 
alive and well? = Aust.Libr.J. 50.vol. 2001. 4.no. 
349-363.p. Bibliogr. 22 tétel.

Él és virul a babonák témája a közkönyvtárak állo
mányában?

Közművelődési könyvtár; PonyvairodalomA 19. század társadalmi reformerei úgy gondolták, hogy a babona fokozatosan ki fog halni. A formális oktatási intézmények (iskolák egyetemek) és az informális oktatás intézményei (pl. közkönyvtár, sajtó) egyaránt a pozitivista és gyakorlati eszméket terjesztették a haladás előmozdítására. A civilizáció épületét három erős oszlop tartotta: az állam, a tudomány és az intézményesített vallás. A huszonegyedik század elejére azonban a társadalmi helyzetkép erősen megváltozott. A tudományt az emberek gyanakvással szemlélik, és az állam és a vallás is meggyengült. Ebben a környezetben a babona kiválóan érzi magát, és a közkönyvtárakba is utat talált magának. A könyvtár nemes célja a tudás terjesztése, de ez veszélybe kerülhet, ha a tudást hamissággal helyettesítjük.
(Autoref.)

Lásd még 286
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Állományvédelem

02/246
TEPER, Thomas H. -  KRAEMER, Beth: Long-term re
tention of electronic theses and dissertations = Coll. 
Res.Libr. 63.vol. 2002. 1.no. 61-72.p. Bibliogr.

Az elektronikus szakdolgozatok és disszertációk 
hosszú távú megőrzése

Disszertáció; Elektronikus publikáció; Megőrzés; 
SzakdolgozatAz amerikai egyetemeken egyre növekszik az elektronikus disszertációs programok száma és népszerűsége. Az azonos alapok (a tézisek és disszertációk elektronikus -  digitális -  formában készülnek és jutnak el a bírálókhoz, illetve az esetleges érdek- lődőkhöz) azonban számos különböző formában valósulnak meg. A műszaki variációk (a formátumok különbözősége) azonban számos nehézséget vet fel ezeknek az egyedi dokumentumoknak a kezelése és megőrzése terén. Az egyetemeknek éppen úgy felelősséget kell vállalniuk e dokumentumok megőrzése és hosszú távú rendelkezésre bocsátása iránt, mint amilyen hagyományos felelősségük van az egyetemi könyvtáraknak és/vagy levéltáraknak a papíron létező tézisek és disszertációk megőrzése és rendelkezésre bocsátása terén. Az elektronikus disszertációs programok kidolgozóinak figyelembe kell venniük, hogy a rövid távú előnyökért (egyszerűbb és olcsóbb előállítás és kezelés) nem kell-e a hosszú távú megőrzés sokkal magasabb költségeivel fizetni.

Különgyűitemények

02/247
PALOMINO, Jean-Frangois: Cartographie et revolution 
numérique: la bibliotheque a l’ere électronique = Doc. 
Bibi. 47.V0I. 2001. 3.no. 119-122.p. Bibliogr. 9 tétel.

Rés. angol és spanyol nyelven

Térképek és a digitális forradalom -  az elektroni
kus kor könyvtára

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Térképek gyűjte
ményeA digitális forradalom és az internet növekvő használata jelentős hatást gyakorolt a térképek használatára és konzerválására. Szakemberek, egyetemi hallgatók és egyszerű olvasók egyaránt használják a digitális térképeket, és a folyamatban lévő projektek is bizonyára hasznosnak fognak bizonyulni. A fejlődő technológiáknak köszönhetően egyre jobb minőségű elektronikus térképekhez lehet hozzáférni. A Québec-i nemzeti könyvtár honlapjáról kb. 1500 térkép érhető el. Jóllehet a szabványosítás még nem valósult meg, a konzerválási célú digitalizálás mértéke növekszik. Egyre kevesebb térképet nyomtatnak papírra, és a digitális földrajzi adatok használata is növekvőben van. Ugyanakkor ezeknek a dokumentumoknak a hosszú távú megőrzésére is szükség van, és számos könyvtár ilyen módszerek kifejlesztésén dolgozik.

(Autoref.)

(Mohor Jenő)
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Feldolgozó munka

02/248
AYRES, F.H.: Authority control simply does not work = 
Cat.Classif.Q. 32.vol. 2001. 2.no. 49-59.p.

A besorolási adatok egységesítése a gyakorlatban 
nem működik

Besorolási adatok egységesítéseA szerző esettanulmányok segítségével bizonyítja, hogy a besorolási adatok egységesítése egyszerűen nem működik. Bemutatja, hogyan végezték el a szóban lévő esettanulmányokat a BOPAC2 keresőrendszer segítségével, amely a normál OPAC-ok képességeit maghaladóan nagy találati fájlok letöltésére és többféle megjelenítési formátum kezelésére képes. Hangsúlyozza a besorolási adatok kezelésének fontosságát nemcsak a könyvtári katalógusok, hanem az internet esetében is. Emiatt, különös tekintettel a befektetett tetemes költségekre, minél előbb tenni kellene valamit a probléma megoldására. A szerző ennek érdekében többféle módszert is javasol.
(Autor ef.)

02/249
SAARTI, Jarmo: Consistency of subject indexing of 
novels by public library professionals and patrons = 
J.Doc. 58-vol. 2002. 1.no. 49-65.p. Bibliogr.

Regények tárgyi feltárásának következetessége a 
közkönyvtárosok és a használók gyakorlatában

Indexelés; Kísérlet; Közművelődési könyvtár; Próza; 
Tárgyi feltárásA cikk azt vizsgálja, milyen következetességgel indexelik a könyvtárosok és a használók a regényeket. A résztvevőknek ugyanazt azt öt regényt kellett tárgyszavakkal ellátniuk, a regények osztályozására készült finn tezaurusz segítségével. Az index- szelés következetessége alacsonynak bizpnyult; a

szerző ennek lehetséges okait tárgyalja. Közread egy tipizált indexelésre készült algoritmust, és javaslatokat tesz a regény-visszakereső rendszerek és a regények tartalmi feltárásának fejlesztésére.
(Autoref.)

Lásd még 219, 254
Katalógusok

02/250
MATTHEWS, Joseph R.: The value of information: the 
case of the library catalog = Tech.Serv.Q. 19.vol. 2001. 
2.no. 1-16-p. Bibliogr.

Az információk értéke -  a könyvtári katalógus

Formátum -gépi; Gazdaságosság -könyvtárban; Gépi 
dokumentumleírás; Katalógus

Egy könyvtár azért épít és tart karban katalógusokat, hogy segítse a használókat az információforrások megtalálásában. Lehetőség van az információs csomaghoz közvetetten hozzáadott érték, és a katalógushoz a katalogizálási folyamat által közvetlenül hozzáadott érték kiszámítására is. Egy MARC rekord értéke a könyvtártól és a használótól függően igen változó lehet. A szerző olyan számítási módszereket mutat be, amelyekkel egy könyvtár kiszámíthatja egy MARC rekord értékét. Amíg egy könyvtár fizikai állományának értéke az évek múltával csökkenhet, a katalógusok értéke csak növekedhet. Ha a könyvtárosok jobban megértik a katalógus egyes elemeinek valódi értékét, tisztábban látják majd a katalógus karbantartására és fejlesztésére fordítandó költség nagyságrendjét és arányait is.
(Autoref. alapján)
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02/251
STUBLEY, Peter -  BULL, Rob -  KIDD, Tony: The UK 
National Union Catalogue Feasibility Study. Part 1: 
creation of a conceptual model = New Rev. Inf. Libr. 
Res. 7.vol. 2001. 5-25-p. Bibliogr. 19 tétel.

Az Egyesült Királyság országos központi katalógu
sának megvalósíthatósági tanulmánya. 1. rész: a 
koncepcionális modell létrehozása

Gépi információkeresés; Központi katalógus -online; 
Modellálás; Szolgáltatások

STUBLEY, Peter -  BULL, Rob -  KIDD, Tony: The UK 
National Union Catalogue Feasibility Study. Part 2: ob
servations and user testing of physical and virtual 
models = New Rev.Inf.Libr.Res. 7.vol. 2001. 27-45.p. 
Bibliogr. 15 tétel.

Az Egyesült Királyság országos központi katalógu
sának megvalósíthatósági tanulmánya. 2. rész: 
észrevételek és a fizikai és virtuális modellek 
tesztelése a használók által

Gépi információkeresés; Központi katalógus -online; 
Modellálás; SzolgáltatásokAz UKNUC (National Union Catalogue for the UK) megvalósíthatósági tanulmány első' eredménye egy konceptuális modell, mely a várható felhasználói igényeket, a katalógus felépítését (fizikai, vagy virtuális egység), a megbízhatóság (autenticitás és autoritás) problémáit és a szolgáltatások lehetséges körét tartalmazza.A felhasználói (legyen az olvasó, vagy könyvtár) igények: 1. forrás-felfedezés (azaz az olvasó által megfogalmazott kritériumoknak megfelelő' bibliográfiai tételek létének és lelőhelyének megállapítása, formátumtól függetlenül); 2. ismert tételek keresése; 3. bibliográfiai rekord keresés; 4. automatikus keresés (rendszer-rendszer „párbeszéd”, web- interfész, Z39.50 interfész vagy az Open URL közbejöttével); 5. frissítés (új adatok bevitele). Az öt igénynek megfelelő hozzáférési pontok: szerző, cím, szerző/cím, tárgy, kulcsszó (bárhonnan), ki

adó, kiadás ideje, szabványos azonosító (ISBN/ ISSN), a helyi adatbázis azonosító jele (pl. raktári jelzet), új tétel adott szerzőtől, új tétel adott tárgyban, meglévő cím új kiadása, földrajzi hely (lelőhely), formátum.A lehetséges architektúra-megoldások: 1. fizikailag egységes katalógus: a bibliográfiai rekordok egyetlen központi adatbázisa, az együttműködő könyvtárak állomány-adataival társítva (kérdések: a frissítés módja, a kiterjeszthetőség, fenntarthatóság, konzisztencia és a duplum-kiszűrés, a bibliográfiai rekordok minősége, teljesítmény, a felállítás és fenntartás költségei); 2. megosztott katalógus (egy központi rendszer, a résztvevő könyvtáraknak nincs saját integrált könyvtári rendszerük, hanem terminálokkal csatlakoznak a megosztott rendszerhez, pl. a norvég BIBSYS, a holland PICA); 3. Z39.50 alapú virtuális központi katalógus (problémák: a kereső kifejezések kezelése, az eredmények -  különösen a nagy találati halmazok kezelése, duplum-kiszűrés, a bibliográfiai adatok minősége, a letöltés lehetősége, teljesítmény); 4. egyéb lehetőségek, pl.: kereskedelmi adatbázis szolgáltatásainak beépítése, azonos integrált rendszerek fizikailag is központi katalógusainak virtuális egységgé kapcsolása; 5. elektronikus archívumok a központi katalógusban: belefér-e az UKNUC-ba jelentős web-forrá- sok katalogizálása, milyen szabványokat (Dub- linCore, MARC stb.) kellene alkalmazni, kapcsolási (link) problémák, a „bibliográfiai hozzáférés” nemzeti és a web nemzetközi jellegének ellentmondása; 6. a felhasználói interfész követelményei: világos instrukciók, kezdő-haladó opciók, súgó, a találatok további kezelésének lehetőségei (automatikus duplum-törlés, rendezés, menés), a találati halmaz méretének jelzése, nagy találati halmazok kezelése és mozgás közöttük, a szükséges bibliográfiai információ (beleértve a teljes rekordot) elérhetősége, kapcsolódás a tag-könyvtárak információihoz (nyitva tartás, használati korlátozások stb.).
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Szolgáltatások: 1. fizikai hozzáférés (kölcsönözhető-e az adott példány); 2. könyvtárközi kölcsönzés (e funkció integrálása egy országos adatbázisba messzire vezető kérdéseket vet fel a dokumentum-ellátó szolgáltatásokkal való kapcsolat, a díjazás és annak megtérítése stb. vonatkozásában); 3. teljes szövegek hozzáférhetősége (ebben a fázisban csak annyi, hogy ha az adott mű egy lelőhelyen „full text” elérhető, az olvasó oda kapcsolódhat); 4. személyes rendelés (ha az olvasó a megtalált dokumentumot meg kívánja vásárolni, kapcsolódhat az UKNUC fenntartóival szerződött szállítókhoz); 5. bibliográfiai rekordellátás; 6. SDI-szolgáltatás; 7. statisztikák; 8. a keresés átirányítása.A konceptuális modell szerinti olvasói igényekkel tesztelték az egyes architektúra-lehetőségeket megvalósító működő szolgáltatásokat. A végeredmény egyértelműen a fizikai modellt képviselő COPAC 
('Consortium of University Research Libraries Onli
ne Public Access Catalogue) fölényét mutatta.

(Mohor Jenő)

Lásd még 210
Információkeresés

02/252
SUKIASAN, E.R.: Homo Querens (Celovek isusij.) K 
Probleme razvitiä poznatel’nyh posobnostej citatelá v 
processe informacionnogo poiska = Naucn.Teh.Bibl. 
2002. 4.no. 73-83.p.

Az olvasó információkeresési jártasságának fej
lesztése

Információkeresés[A tanulmány első változata angol nyelven az 1992-es madrasi tudományszervezési konferencián hangzott el, akkoriban Oroszországban semmilyen visszhangja nem volt. A szerző 2002-ben -  a téma

újbóli felmerülése és fontossága miatt -  átdolgozva oroszul újra megjelentette.]Az Orosz Állami Könyvtár gépesítésének egyik lépése az automatikus információkereső rendszer kialakítása és használata. A „homo quaerens” [kereső ember], az olvasó ma már nem csak a katalógusban találhatja meg a számára fontos információkat, hanem -  főleg a számítógépek segítségével -  a közvetlen keresésre is lehetősége van. Amíg nemrégen sokan úgy gondolták, hogy a gépesített korszakban is csak a bibliográfus lehet az, aki, ismerve a megfelelő algoritmusokat, programokat és a terminál használatát, hatékonyan és eredményesen tudja végrehajtani az információkeresést, addig napjainkra bebizonyosodott, hogy az olvasó is járatos annyira azon a tudományterületen, ahonnan az információra szüksége van, hogy pontosan meg tudja fogalmazni a keresőkérdést -  tanítani legfeljebb magának a keresőrendszernek a használatára kell. Oroszországban azonban egyelőre több okból nem szerveződnek ilyen kurzusok: egyrészt az orosz könyvtárakban bevezetett integrált könyvtári rendszerek erőteljesen különböznek egymástól, így a különböző könyvtárakat használó olvasónak több különböző rendszer tanulmányozásában kellene elmélyülnie; másrészt szinte sehol sem készítették el a használt rendszer olyan pontos, ugyanakkor felhasználóbarát leírását, amely rögtön a rendszerbe lépéskor tájékoztatná az olvasót a használat alapvető szabályairól és lehetőségeiről.A könyvtárak napjainkban az információkereső nyelv kiválasztásakor előnyben részesítik a természetes, beszélt nyelven alapuló rendszereket, azaz az elektronikus katalógusok döntő többsége kulcs- és tárgyszavak segítségével találja meg a keresett információt. Azokban az országokban ez jó megoldásnak is tűnik, ahol az angol nyelv ismerete szokásosan elfogadott (az USA és Anglia mellett a skandináv államok vagy éppen India). Oroszországban azonban, ahol ma már az orosz nyelv ismerete nem ennyire egyértelmű, hiszen sok korábbi köz
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társaságban már nem kötelező, csak fakultatív az orosz nyelv elsajátítása, sőt: a balti országokban már egyáltalán nem is tanítják, nem jelent megoldást. így akkor, amikor az Orosz Állami Könyvtárnak automatikus információkereső rendszeréhez információkereső nyelvet kellett választania, a BBK mellett döntöttek, ez az osztályozási rendszer ugyanis alkalmas arra, hogy magát a hagyományos, szöveges keresőkérdést automatizálja, sokszorosára növelve ezzel a keresés hatékonyságát. A BBK indexelési technikája ugyanis gyakorlatilag a lényeget pontosan tükröző módon képes visszaadni a dokumentum tartalmát a mintegy 25-30, önállóan is használható és egymással (sőt: a bibliográfiai leírás elemeivel) is kombinálható keresőkifejezés segítségével. Az ilyen mennyiségű keresőkifejezést igazán a számítógépes feldolgozás után lehet kihasználni, hiszen a cédulakatalógus mindössze néhány egyszerű alapinformációra korlátozódik. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy a használó tisztában legyen az osztályozási rendszer szerkezetével és hierarchiájával.Egy nemrég elhunyt híres francia tudós szerint minden egyes ember rendszerező elme, egész életünkben elemzünk, összehasonlítunk, azonos jegyek alapján csoportokba sorolunk és megkülönböztetünk egymástól csoportokat. így vannak ezzel a könyvtárba betérő olvasók is: a mindennapjaik gyakorlatában alkalmazott tudományterület logikai kapcsolatainak tükröződésére kíváncsiak az elektronikus katalógusban való kereséskor is, éppen ezért szívesen megismerkednek az alkalmazott osztályozási rendszer szerkezetével, felépítésével. Ezek után már szinte a könyvtárosnál, bibliográfusnál is pontosabban képesek megtervezni a keresés stratégiáját és menetét. Kutatások sora utal arra, hogy a használók gyakran már nem is konkrét információért fordulnak a katalógushoz, hanem azért, hogy az ott alkalmazott információ-feltárási módszer segítségével saját tudásukat rendszerezhessék. Szerencsére a BBK rendszere teljesen alkalmas erre azzal,

hogy mintát ad a tudományterület strukturális meghatározására (értelmezések; történelmi, szociális, gazdasági, politikai stb. vizsgálati szempontok; célok, feladatok és a fejlődés irányai; módszerek, eszközök, a megvalósítás lehetőségei; ismérvek, mutatók; problémák, nehézségek és megoldásuk).
(Hangodi Ágnes)

02/253
TANNERY, Nancy Hrinya -  SILVERMAN, Deborah L. -  
EPSTEIN, Barbara A.: Online use statistics = Med. 
Ref. Serv.Q. 21.vol. 2002. 1.no. 25-33.p.

Az online használatra vonatkozó statisztikák a 
Pittsburgh! egyetem egészségtudományi könyvtá
raiban

Online információkeresés; Statisztika

Az online gyűjtemények használatát épp úgy lehet (és hasznos) statisztikai úton mérni, mint a hagyományos gyűjteményekét. A Pittsburghi Egyetem egészségtudományi könyvtárai az Ovid Technologies nyújtotta elektronikus folyóiratokat szerezte be, s az Ovid által biztosított statisztikai rendszerrel figyelte a használatot: az általános használatot, a nyomtatott és az elektronikus források használatának különbségeit, az interfész-használatot és a kiemelt olvasói kör használatát. Megállapításaik szerint az online használati statisztika a döntéshozás egyik hatékony támogató eszköze. Segít a gyarapítási (licensz) döntéseknél, egyes képzéssel vagy promócióval megcélzandó olvasói csoportok kiválasztásánál, adatbázisok és folyóiratok megtartása vagy lemondása eldöntésénél. Az adatok értékesek lehetnek a nyomtatott és elektronikus források egyensúlyának fenntartásához is.
(Mohor Jenő)
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02/254
JORNA, Kerstin -  DAVIES, Sylvie: Cross-language in
formation retrieval by subject access -  a distant 
dream? = New Rev.Inf.Libr.Res. 7.vol. 2001. 69-91.p. 
Bibliogr. 31 tétel.

Több nyelvű tárgyi hozzáférés -  távoli álom csu
pán? Egy empirikus vizsgálat eredményei

Online információkeresés; Tárgyi feltárás; TezauruszAz információátvitel és a nemzetközi kommunikáció egyre könnyebbé válik (különösen az Internet révén), így az egyre globalizálódó társadalomban az információ egyes darabjai már nem csak az egy nyelven beszélő' egy kultúra számára lehetnek relevánsak, Ezt az UNESCO legutóbbi ajánlásai is felismerték (a kiber-űr egyetemes hozzáférhetó'sége és a többnyelvűség elősegítése és használata, Lásd: www.unesco.org/webworld/news). A többnyelvűség, és a kulturális és nyelvi különbségektől függetlenül azonos hozzáférést célul tűző programok többek között a DELOS, a TEL (The European Libra
ry), a CobraH- és utóda, a MACS (Multilingual 
Access to Subjects) projekt. Ezek fényében, és a többnyelvű visszakeresés témájában 1970-2001 közt végzett kutatások áttekintése után megvizsgáltak két többnyelvű adatbázist. A LISA és a COPAC 
(Consortium of University Research Libraries 
Online Public Access Catalogue) adatbázisaiban végeztek angol német és francia nyelvű kulcsszavakkal kereséseket. Az angol kulcsszavakkal végzett keresések lényegesen jobb eredményt (több találatot) hoztak, mint a másik két nyelvűek, és még szignifi- kánsabb volt a különbség az angol és nem angol keresések eredményének tartalmát tekintve. Volt olyan eset, amikor a különböző nyelvű keresések találati halmazaiban egyetlen azonos tétel sem volt. A részletesen ismertetett mennyiségi és minőségi eredmények két központi problémára világítottak rá. 1. Valójában egyik forrás esetében sincs tárgy visszakeresési lehetőség idegen nyelvű kifejezésekkel, az egyetlen lehetőség, amit nyújtanak, a címek

ben való kulcsszavas keresés. 2. Hiányzik az idegen nyelvű keresők támogatása: ehhez leginkább többnyelvű tezauruszokra lenne szükség. Megállapítható, hogy az idegen nyelvű keresés igen pontos kulcsszó-megfelelést igényel, míg angol nyelven valódi tárgyi keresésre van lehetőség, ami tárgy indexeken alapul. A tezaurusz-támogatás hiánya mellett az idegen nyelvű keresést a nem megfelelő csonkolás, a címekben előforduló leírási hibák is nehezítik. Mind a LISA, mind a COPAC igen távol áll attól, hogy a Cobra+ céljait megvalósítsa. Igaz, hogy egyik sem speciálisan a többnyelvű keresés érdekében készült, és adatait is máshonnan (a szakfolyóiratokból illetve a könyvtári katalógusokból) szerzi, így a megállapítások nem e két adatbázis kritikáját jelentik, hanem általánosabb problémákra mutatnak rá.Az információkhoz való globális hozzáférésen alapuló globális egyenlőség mind morális, mind gazdasági parancs. A globális hozzáférés egyik fontos aspektusa a nyelveken átívelő információ-visszakeresési lehetőség, ezért a könyvtári-informatikai közösség kutatásainak középpontjába kell kerülnie. A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy még igen sok a tennivaló.
(Mohor Jenő)

02/255
AHLERS, Torsten: Betrieb eines WWW-Portals mit 
Unterstützung durch ein Content-Mangement-System 
= Bibliotheksdienst. 36.Jg. 2002. 3.no. 281-297.p.

WWW-portál üzemeltetése tartalomkezelő rend
szer segítségével

File-szervezés -gépi; Honlap1994-ben jelentek meg Németországban az első könyvtári WWW-oldalak néhány lelkes munkatársnak köszönhetően. Ezeket az oldalakat maguk a könyvtárak sem igen ismerték, mivel csak egy-két internetes munkahellyel rendelkeztek. Mára a helyzet lényegesen megváltozott: az elektronikus szol
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gáltatásokon kívül a hagyományos szolgáltatásokról szóló információk is felkerültek a könyvtárak honlapjaira. Hogy ezek mennyire fontosak, jól látható pl. a hamburgi tartományi és egyetemi könyvtár (SUB) statisztikai adatain: 1300 látogatót fogadnak naponta, a WWW-portált 1700 külső" felhasználó keresi fel, és 900 gépről több mint 10 000 oldalt töltenek le. A továbbiakban a portálokkal kapcsolatos legfontosabb teendőket foglalja össze a szerző.A működés alapfeltételei közé tartozik néhány tényező: 1) a vezetés támogatása és a tevékenység szervezeti integrálása, és a feladatok meghatározása, 2) az egyes részlegektől független gondozása, illetve az egy-egy részlegben a tartalomért felelős személy kiválasztása, számára megfelelő idő biztosítása, 3) megfelelő, a technikához értő személyzet biztosítása, 4) a hosszú távú működés feltételeinek biztosítása, a portál állandó frissítése, 5) stílus-kalauzok (a szövegezésre, formára, a szerkezetre/navigá- ciós elemekre vonatkozó előírások) elkészítése és használata. (A tartalmi frissítés rendkívül fontos, és ezt nem célszerű a technikai személyzetre bízni.)A tartalomkezelő rendszerek (CMS) alkalmazása jelentősen megkönnyíti a portál működtetését, noha igen drágák. A legfontosabb előnyei és tulajdonságai ezeknek a rendszereknek, hogy 1) a formai elemeket (layout) és a tartalmat (szövegeket, adatokat) külön kezelik (az ún. template-ek segítségével), 2) a szövegbevitel technikai ismeretek nélkül is elvégezhető, 3) a meglevő adatbankoknak az integrálása viszonylag egyszerű, 4) a menü-szerkezetek és a navigációs elemek ellenőrzése automatikusan történik, 5) az adatbiztonság megoldott (az ún. ,,rollback” -eljárással), 6) a szövegszerkesztési folyamatok irányítása, 7) a szerzők részére a feladatokhoz megfelelő jogosultságokat biztosítása, 8) a kapcsolások automatikus ellenőrzésének lehetősége (egy link-adatbank révén).A SUB-ban 2001 elején alakult meg a WWW-cso- port, amelynek tagjai a következő részlegekből ke

rültek ki: információs technikai részleg/digitális könyvtár (4 fő), olvasószolgálat (3 fő), közönség- kapcsolatok (1 fő). Valamennyien képzésben részesültek a szövegszerkesztés, a HTML-alapok, WWW-alkalmazás területén. Ezzel párhuzamosan került sor egy LINUX-alapú tartalom-kezelő rendszer (content-management-system, CMS) bevezetésére. A rendszer kiválasztása igen időigényes volt, de a megfelelő kritériumok alapján megtörtént. Az első tapasztalatok szerint a CMS működtetése-fő- leg a kezdeti szakaszban -  jelentős munkaráfordítást igényelt az implementálás és a saját igényekhez való igazítás terén; közel egy év elteltével vált igazán gyümölcsözővé a használata. Mivel minden érdekelt maga alakíthatta ki a szövegeket, ez motiválta a munkatársakat, ugyanakkor egyszerűsödött a portál működtetése és az információk minősége is jelentős mértékben javult.
(Murányi Lajos)

Olvasószolgálat, 
tájékoztató munka

02/256
PAYNE, Georgina F. -  BRADBURY, David: An auto
mated approach to online digital reference: the Open 
University Library OPAL project = Program. 36.vol. 
2002.1.no. 5-12.p. Bibliogr.

Egy teljesen automatizált, éjjel-nappal működő 
online referensz-szolgálat kifejlesztése a brit Open 
University könyvtárában

Elektronikus posta; Fejlesztési terv; Referensz; Szá
mítógép-hálózatAz Online Personal Academic Librarian (OPAL) a brit Szabadegyetem (Open University) kutatási projektje, melynek célja egy teljesen automatizált, éjjel-nappal rendelkezésre álló online rendszer kifejlesztése a távoktatásban részt vevó' hallgatók rutin
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szerű, ismétlődő kérdéseinek megválaszolására. Áttekinti az eddigi kutatást, amelyet öt kérdéskör szerint tárgyal: 1) a szóban lévő információs rendszer kifejlesztésének oka, szükségessége; 2) a rendelkezésre álló technológiák felmérése; 3) a használói szokások és kérdések vizsgálata; 4) a referensz-in- terjúk jellemzőinek vizsgálata könyvtárosok és információs szakemberek bevonásával; 5) a jelenlegi rendszer prototípusa és a lehetséges jövőbeli fejlesztés irányai.
(Autoref. alapján)

02/257
MOYO, Lesley M.: Reference anytime anywhere: to
wards virtual reference services at Penn State = 
EI.Libr. 20-vol. 2002. 1.no. 22-28.p. Bibliogr.

Tájékoztatás bármikor, bárhol -  virtuális refe- 
rensz-szolgáltatás a Penn State egyetem könyvtá
raiban

Egyetemi könyvtár; Referensz; Számítógép-hálózatA könyvtári technika fejlődése elvezetett egy új szolgáltatás, az online valós-idejű tájékoztatás (angol mozaikszóval az „ORR” =  On-line Real-time Reference) bevezetéséhez. A terminológia sem végleges még: beszélnek élő, virtuális, digitális, online, elektronikus és távoli tájékoztatásról egyaránt, bár a fogalmak nem szinonimái egymásnak. Az a lényege, hogy a könyvtár a valós, fizikai és a virtuális bejáraton érkezőket egyaránt kiszolgálja. Az elektronikus könyvtárakban tapasztalható igények -  elsősorban a felsőoktatásban -  az értéknövelt szolgáltatások iránt mutatkoznak meg leginkább; az elektronikus könyvtári források és adatbázisok egyre nagyobb száma miatt a bennük való keresés sem egyszerű már. A technika jóvoltából az egyetemi távoktatás is dinamikusan fejlődik: egyre több „virtuális” kurzust indítanak, és egyre nagyobb szerepet játszik az elektronikus dokumentumok távoli elérésének lehetősége, illetve a bennük való navigáláshoz nyújtott könyvtárosi segítség.

Az elektronikus tájékoztatás (ET) még csak két-há- rom éves múltra tekint vissza; egyik jól működő példa rá a washingtoni kongresszusi könyvtár -  nem valós-idejű -  DIGIREF-szolgálata, amely több könyvtár együttműködésével folyik, de vannak egyéb, kísérleti jelleggel működő tájékoztató szolgálatok is (pl. több egyetemi könyvtárban).A Penn State egyetem Pennsylvania államban szétszórtan elhelyezkedő nagy egyetem, egy ún. multi-campus több mint nyolcvanezer diákkal és számos könyvtárral, amelyekben összesen 4,5 millió kötet és több mint háromszáz adatbázis található. Nemrég egy nemzetközi virtuális egyetem (Penn State’s World Campus) is létesült benne, amelynek diákjai az Egyesült Államok szinte minden államából és a világ húsz országából (Argentína, Kanada stb.) valók; ennek a virtuális egyetemnek a jövőjét is meghatározza, a könyvtárak ki tudják-e ezt a használói csoportot is szolgálni.Az ET tervezése és előkészítése során a két könyvtár elvégezte a már meglévő tapasztalatok összegyűjtését és értékelését, majd a szoftverkövetelmények meghatározása után a szóba jöhető termékek vizsgálatára került sor -  felhasználva a rendelkezésre álló Internetes kritikákat is). A hat megfelelő szoftver összehasonlítása során a Library System and Services, Inc. (LSSI) Virtual Reference Desk nevű terméke bizonyult a legjobbnak, és erre esett a választás (http://www.virtualreference.net/virtual/). A tesztelés után az ET bevezetésére 2001 őszén került sor. (A szolgáltatást a nap huszonnégy órájában és a hét minden napján igénybe lehet majd venni.)A tanulmány részletesen beszámol a szolgáltatás kísérleti szakaszáról, a személyi feltételekről, az adatbázisok és a jogosultságok kérdéseiről, majd várható fejlődésüket is felvázolja.
(Murányi Lajos)
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02/258
JUZNIC, Primoz -  URBANIJA, Jose -  GRABIRJAN, 
Edvard [et a lj: Excuse me, how do I commit suicide? 
Access to ethically disputed items of information in 
public libraries = Libr.Manage. 22.vol. 2001. 1/2.no. 
75-79.p. Bibliogr.

„Elnézést, megmondaná, hogyan kövessek el ön
gyilkosságot?” A közkönyvtári etika és az ilyen 
jellegű információkhoz való hozzáférés

Könyvtárosetika; Közművelődési könyvtár; ReferenszSzlovéniában könyvtáros hallgatók részvételével vizsgálták, hogy etikailag vitatható kérdésekre hogyan adnak választ a könyvtárosok. A korszerű információ-technológia ugyanis kitágítja az etikai problémák körét, melyek a következő négy elv köré csoportosíthatók: 1. általános és egyenlő hozzáférés mindenki számára; 2. tárgyszerűség és semlegesség; 3. a magánélet joga, bizalmasság; 4. a szellemi tulajdon védelme. Etikai problémával leggyakrabban a tájékoztató szembesül, hiszen az általános elv az, hogy a könyvtárnak meg kell adnia az olvasó által kért tájékoztatást, még akkor is, ha az így nyert információ esetleges felhasználását a könyvtáros személy szerint ellenzi is, ugyanakkor, ha egy bizonyos információ átadása világos és közvetlen veszélyt jelent a közösségre, a könyvtárosnak kötelessége azt át nem adni. A szlovén etikai kódex nem sokban különbözik e téren más országokétól, és a következőket mondja: A könyvtárosnak az olvasóval szembeni magatartása előítélet-mentes, mind szakmai, mind emberi szempontból egyenlőségen és tiszteleten alapul. A könyvtáros ugyan ezt a magatartást várja el az olvasótól. A könyvtáros törekvése az anyagok és az információk szabad áramlása, és nem felelős az ezen anyagok és információk felhasználásából eredő következményekért.A kísérlet során 24 fiatal férfi és nő keresett fel 20 különféle közkönyvtárat (mint ismerős olvasó, vagy mint először oda látogató) az alábbi kérések

egyikével: öngyilkosság (az elkövetés módjai, lehetőségei), nekrofília, holttestekről készült fényképek vagy képek. A kéréseket a könyvtárosok 34%-a teljesen nyugodtan fogadta, 16% hivatalos volt, 13% mutatkozott bizonytalannak, 13% jött zavarba. Az „olvasók” 29%-a kapott további tanácsokat a kereséshez, 21%-a megkapta a kért anyagokat, 32%-át máshová irányítottak, 18% információ-igényét pedig egyáltalán nem elégítették ki. Az olvasói elégedettség hét fokú skálán 4,27 pontos átlagot kapott, 7,7% volt nagyon elégedetlen és 13,5% teljesen elégedett.Egy korábbi (kérdőíves) felmérés eredményeivel szemben az öngyilkosság módjairól érdeklődőket egyetlen könyvtáros sem próbálta lebeszélni feltételezett szándékáról. A vizsgálat egyik hipotézisét igazolandó, igen sok könyvtárosnak okozott problémát a nekrofília, mint idegen szó (sokan nem ismerték fel szexuális tartalmát, és élet a halál után, vámpír témákban kezdtek keresni, a magyarázat pedig többüket sokkszerűen érte: ez a téma 16,7%-nyi elégedetlen „olvasót” eredményezett). Nyilvánvaló különbség mutatkozott a fővárosi és a többi könyvtár teljesítménye között. Az ismert olvasók és a nők általában kielégítőbb ellátásban részesültek, és legsikeresebben a 40-50 év közötti könyvtárosok teljesítették a kéréseket.A készséges, az olvasóval együttműködő könyvtáros éppen úgy megkeresi a Micimackót, mint a holttestekről készült fényképeket, csak az utóbbihoz nagyobb kreativitás és a források jobb ismerete szükséges. A probléma éppen itt, és nem a kérések jellegében mutatkozott meg. A könyvtárosok nem akartak „cenzúrázni” , általában nem ütköztek meg a kéréseken és nem érzékeltettek etikai vagy morális dilemmát a kérésekkel kapcsolatban. A kísérlet inkább a tájékoztató szolgálatok minőségére mutatott rá, s nem az etikai nehézségekre.
(Mohor Jenő)
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Dokumentációs 
eljárások es 
termékeik

02/259
BEAUDIQUEZ, Marcelle: What will be the usefulness 
of national bibliographies in the future? = IFLA J. 
28.vol.2002. 1.no. 28-30.p.

Res. francia, német, spanyol és orosz nyelven 

Mi lesz a nemzeti bibliográfiák haszna a jövőben?

Nemzeti bibliográfia; PrognózisA francia nemzeti bibliográfiai központ világszerte jól ismert igazgatója a műfaj jövőjéről fejti ki gondolatait írásában. A könyvtáros közösség az elmúlt harminc évben lépésről lépésre ültette át a gyakorlatba az egyetemes bibliográfiai számbavétel és a kiadványokhoz való egyetemes hozzáférés IFLA által kidolgozott alapelveit.Ma már a kurrens nemzeti bibliográfia létrehozása, előállítása és terjesztése a nemzeti könyvtárak törvény adta kötelessége. Ugyanakkor nemcsak ők regisztrálják a nemzeti kiadványtermést, hanem nem-hivatalos kereskedelmi vállalkozások is. A kurrens nemzeti bibliográfiák fő feladatait a köte- lespéldány-törvény fogalmazta meg a hetvenes évek kezdete óta; ezek szerint-  információkat nyújt a kurrens kiadványokról,-  a nemzeti kiadványtermés emlékezete, de-  eladható termék is egyben, amelyet inkább a külföldi piacra szánnak, mint a hazaira.Elmondhatjuk, hogy ezek az elvek ma is érvényesek, de a környezet teljesen megváltozott az elmúlt tíz év során.Mi az, ami alapvetően megváltozott? Először is a könyvtári gépesítés infrastruktúrája és az online nemzeti bibliográfiai rekordok hozzáférhetősége: részei az online katalógusnak. Húsz évvel ezelőtt a megőrzésre átadott dokumentumok zöme papíralapú volt, ma már jelentős részük elektronikus háló

zatokon terjed. Az új dokumentumok kötelespéldányként bekerülnek a nemzeti könyvtárba, és regisztrálják őket a nemzeti bibliográfia pótfüzetében vagy egy külön bibliográfiában. A kurrens nemzeti bibliográfiáról mint eladható termékről elmondható, hogy-  a „hagyományos” dokumentumokat továbbra is regisztrálja a kurrens nemzeti bibliográfia papíron és CD-ROM-on; vizsgálatok igazolták, hogy a papírváltozat az előnyben részesített forma, a CD-ROM-nak viszont a rekordoknak a helyi katalógusba való letöltésében jut főszerep);-  az offline kiadványok esetén szintén ez történik. A legfőbb változás abban rejlik, hogy a regisztrálandó új médium online változatként megjelent a nemzeti könyvtárak weboldalán; a kérdés tehát nem a kurrens nemzeti bibliográfia online elérése, hanem a hálózaton való online elérés. A nemzeti könyvtárak általában felteszik a kurrens nemzeti bibliográfia webes változatát vagy MARC-, vagy webes (pl. XML-) formátumban. Ha a kurrens nemzeti bibliográfia megtalálható a világhálón, az alábbi előnyökkel jár:-  a papírváltozat nyomtatási és postaköltségeit meg lehet takarítani,-  kurrens gyakorisággal lehet kiadni,-  lehetővé válik a retrospektív nemzeti bibliográfia CD-ROM-on való megjelentetése,-  hatékonyabb a visszakeresés,-  szabad hozzáférés nyílik a nemzeti bibliográfia rekordjaihoz,-  növekszik az egyetemes bibliográfiai számbavétel hatékonysága.Mi az igazán forradalmi a világhálóban? Nem az, hogy a kurrens nemzeti bibliográfia új formája, hanem mint a kiadványok közreadásának új eszköze, amely kiadványokat a kurrens nemzeti bibliográfiában fogunk regisztrálni, mivel már a kötelespél- dány-szolgáltatás részévé váltak. Ezek miatt kell feltennünk a kérdést: szükséges-e a nemzeti bibliográfia új modellje, vagy maradjunk a hagyományos
600 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 3.



utak mellett. Mielőtt döntünk, mérlegelni kell, az új modell megvalósítható-e. Az új elektronikus dokumentumok regisztrálása legalább két tényezőtől függ: a szóba jövő tételek számától és ezek természetétől. A változások új feladatokat rónak a könyvtárosokra is (elsősorban az automatizáltság, az új munkafolyamatok és a nemzetközi együttműködés szükségessége miatt).Melyek legyenek a következő lépések? A nemzeti könyvtáraknak -  miután meghatározták a technikai megoldásokat -  meg kell vizsgálniuk e dokumentumok elérhetőségének a technikai kérdéseit (a keresési eredmények koherenciáját, a metaada- tok használatát és ezeknek az adatoknak a dokumentumokból való kinyerését, a rövid időtartamú URL-ek problémáját és a szerzői jogokat). Ezek a kérdések csak azokat az országokat érintik persze, amelyek már beléptek az elektronikus korszakba. A fejlődés üteme azonban nagyon gyors, és ezért előbb vagy utóbb újra kell fogalmazni a nemzeti bibliográfia alapelveit:-  egy nemzetközi szintű munkacsoport létrehozására van szükség elsősorban: nemcsak a legszélesebb körű elvi egyetértés végett, hanem a technikai útmutatók létrehozása érdekében is;-  ezeknek a majdani útmutatóknak felül kell vizsgálniuk a bibliográfiai ügynökségekre és a nemzeti bibliográfiára vonatkozó 1998. évi IFLA- ajánlásokat („ICNBS recommandations on bibliographical agencies and national bibliographies”), és új megoldásokat kell előterjeszteniük.Ez minden bizonnyal új kihívást jelent majd az IFLA bibliográfiai és nemzeti könyvtári szekciója számára.
(Murányi Lajos)

02/260
KOMISSAROVA, L.D.: Rekomendatel’naä bibliográfia 
nuzna i segodna = Bibliográfia. 2002. 1.no. 43-45.p.

Az ajánló bibliográfiára ma is szükség van

Ajánló bibliográfiaAz 1980-as évek végén több publikáció jelent meg a szaksajtóban, amely kétségbe vonta az ajánló bibliográfiák szükségességét és fontosságát. E kampány legfőbb oka az volt, hogy a könyvtáros és az olvasó kapcsolatának vonatkozásában is igyekezett mindenki szabadulni a korábbi politikai-ideológiai töltettől. Az utóbbi évtizedben azonban a szakemberek meggyőződtek arról, hogy az oroszországi közművelődési könyvtárak nem tudják ellátni feladataikat a nyomtatásban és más információhordozókon megjelenő kiadványok válogatása és értékelése nélkül, különösen, ha az internet kínálta lehetőségeket is igyekeznek figyelembe venni.A tapasztalatok napjainkban azt mutatják, hogy a jól megszerkesztett és ízlésesen megformált ajánló bibliográfia az információk tengerében a világítótorony szerepét töltheti be és a tájékoztató szolgálatoknak feltett bonyolult kérdések megválaszolásában is nagy segítséget jelenthet.Mindehhez azonban szükséges kidolgozni az ajánló bibliográfiák elkészítésének modern módszereit. A 20-30 évvel ezelőtti, szürke és durva papírra nyomtatott, egymás után sorakoztatott bibliográfiai leírások kora lejárt. Ma a bibliográfia elengedhetetlen részét képezik a témával kapcsolatos könyvekből és folyóiratokból átvett és másolatban közölt elsődleges információk: azok a tények, amelyek az olvasót az idézett irodalom elolvasására ösztönzik. Jó példa erre a moszkvai könyvtárhálózat egyik kerületi fiókkönyvtárában 2001-ben készített, a No- bel-díjról szóló ajánló bibliográfia, amelynek első része Alfred Nobelről szólt, következő fejezete a díj történetét mutatta be, harmadik része az irodalmi kategória díjazottainak névsorát és a legkiemelkedőbb írók műveiből vett részletek másolatát tartal
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 5. 601



mazta és csak a végén következett a korábban is szokásos bibliográfiai rész a Nobel-díjról szóló ajánlott irodalommal.Az ajánló bibliográfiák új típusának formai jegyei is megváltoztak. Elsősorban a kötés megtervezése fontos: legyen színes és áttekinthető, betűtípusai és méretei harmonizáljanak egymással, a cím és a megjelenési adatok jól olvashatóak legyenek, de soha ne legyen az egész ízléstelenül cifra. A címlap illusztrációja napjainkban készülhet a számítógépes grafika lehetőségeinek kihasználásával, de így is meg kell tartania a levegősséget és az áttekinthetőséget, a papírral takarékoskodni nem szabad.A közelmúltban készített ajánló bibliográfiák már mind-mind hordozzák az eddigiekben felsorolt új jegyeket. A Moszkvában 2001-ben, a az első űrrepülés évfordulójára összeállított bibliográfiába például bekerült Gagarin saját kézzel aláírt fényképének másolata és néhány olyan, az űrrepüléssel kapcsolatos dokumentum, amelyeket napjaink tizenévesei még sehol sem olvashattak. Az egymás után megjelenő kiadványok sok esetben sorozattá rendeződnek, ilyen például a helytörténeti bibliográfiák sora vagy a „Kábítószerek nélkül a XXI. századba” címet viselő széria. Utóbbi különlegessége, hogy tartalmazza a kábítószeres fiatalokkal foglalkozó szervezetek pontos elérhetőségét és nem csak a fiatalokhoz szól, hanem szüleiknek is segítséget nyújt összegyűjtött információin keresztül. Gyakran fordul elő, hogy a bibliográfia törvénykezési, jogi dokumentumok részleteit is tartalmazza, a fogyatékosokkal kapcsolatos szakirodalmi összeállítás első fejezete például teljes egészében közölte az Orosz Föderációnak a fogyatékosok védelméről szóló törvényét.A bibliográfiák új formája magába olvasztja az információs kultúra vívmányait is: közelít a reklám műfajához, hiszen potenciális használói között már legalább három nemzedéknyi televízió előtt felnőtt-felnövő olvasóra számíthat, nem csak a könyvtárba látogatók köréből, hanem a helyi közigazga

tásból, az iskolákból és a múzeumokból is. Az elkészítés technikai és személyi háttere is ennek megfelelő, nem nélkülözheti a számítógépet, a szkennert, a színes nyomtatót és a szakirodalmi tételeket készítő bibliográfus mellett a szerkesztéshez, design-hoz értő számítógépes szakembert.
(Hangodi Ágnes)

02/261
XIN-NING, Su -  XIN-MING, Han -  XIN, NING, Han: 
Developing the Chinese Social Science Citation Index 
= Online Inf.Rev. 25.vol. 2001. 6.no. 365-369.p. 
Bibliogr.

A kínai Social Science Citation Index kifejlesztése

Hivatkozásmutató; Szakirodalom -társadalomtudo
mányiA Chinese Social Citation Index (CSSCI) több, mint 500 kínai tudományos folyóiratot dolgoz fel a humán- és a társadalomtudományok területén. Kiváló eszköz a társadalomtudományi kutatással kapcsolatos információszerzésre. Elkészültek az adatbázis CD-ROM-jai, és egy webhelyet is készítettek elérhetőségére. A jelen cikkben a szerzők bemutatják az CSSCI céljait, jelentőségét és funkcióit, továbbá részletesen elmagyarázzák az adatszerkezetet és az adatáramlás irányait.

(Autoref. alapján)

602 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 5.



Hátrányos helyzetű 
olvasók ellátása

02/262
KULA, Izabela: Bibliotekarz wobec zagrozeií 
wspólczesnej cywilizacji. Alkoholizm. = Poradnik Bibi. 
2001. 11.no. 13-16-p.

A könyvtáros szemben a modern civilizáció fenye
getéseivel: alkoholizmus

Beteg olvasóA közkönyvtárnak törekednie kell hatóköre valamennyi lakosának ellátására, s ezért könyvtárosainak minél mélyebben meg kell ismerniük a hatókörükben élők gondjait-bajait. Megismerési akcióik során szinte valamennyi kolléga tapasztalhat- ta-tapasztalhatja, hogy napjainkban nőttön-nő a devianciák és a deviánsok számaránya. Lengyelországban az alkoholizmus a leggyakrabban előforduló deviancia. Míg egyedi jelenségként írható le, ha egy kemény alkoholista betéved a könyvtárba, főként ha valamely szolgáltatásával is él, addig az alkoholista családok gyerekei és fiataljai annál inkább szeretik látogatni a könyvtárat, ahol rend, meleg, tisztaság és udvarias bánásmód fogadja őket. Könyvtárban való viselkedésükre egyfelől a gátlásosság, másfelől, főként a családban így szocializálódni kezdő nagyobbaknál, bizonyos agresszivitás és durva magatartás a jellemző. E jegyek alapján a könyvtáros számára -  mondhatni -  „kiszűrődnek” az alkoholista családok utódai. A szóban forgó réteget a könyvtárnak nagy-nagy empátiával kell kezelnie, és „helyes úton” való megtartása érdekében igen szoros együttműködést kiépítenie az iskolával, a közegészségüggyel és az önkormányzat más illetékes részlegeivel. A gátlásosság csökkentését és/vagy az agresszivitás letörését célszerű különféle rendezvények szervezésével megkísérelni. E célok elérésére alkalmasak lehetnek a szerepjátékok, gondolkodásbörzék, viták, színjátszások stb. A kollek

tív foglalkozásokon kívül igen hatékony szokott lenni, ha a könyvtáros mintegy barátjává/barátnőjévé fogadja az ilyen gyereket, majd a későbbiekben hagyja, hogy „kibeszélje magából nyomorait” . Hogy ez már nem „munkaköri” feladat ? A korszerűen értelmezett közkönyvtárosi pályaképbe azonban szervesen belefér. Ilyen irányú hivatástudatukat a könyvtárosok önképzéssel, élettapasztalataik „csatasorba állításával” és segítőkészségükkel bizonyíthatják.
(Futala Tibor)

02/263
KRUSZEWSKI, Tornász: Ksi^zka w zyviu osób 
uzaleznionych od narkotyków. ‘Na podstawie badan 
wlasnych.’ = Poradnik Bibi. 2001. 11.no. 9-13.p.

Könyv a drogfüggők életében -  saját kutatások 
alapján

Beteg olvasóA Torunban élő szerző „magánszorgalomból” próbálkozott meg a biblioterápia lehetőségeinek és hatékonysági határainak kipróbálásával. Módszere egy előzetes írásbeli („előismerkedési” ) felmérést és egy olyan megbeszélés fonalat tartalmaz, amelynek mentén két vizsgált csoportjának minden tagjával elbeszélgetett, mondhatni: mélyinterjút készített. Az egyik tíz fős, 4 nőből és 6 férfiből álló, átlagosan 31 éves, legalább általános iskolát végzett csoport alkoholista volt, a másik ugyancsak tíz fős társaság 14 és 17 éves fiatalokból, 2 lányból és 8 fiúból állt, s változatos, leginkább a „szipózást” és különféle oldatok fogyasztását preferáló drogfüggőségben szenvedett. Ez alkalommal is bebizonyosodott, hogy minden előkészület nélkül biblioterápiával nem lehet sikereket elérni. Viszont a gondos előkészítés, majd az egyedi beszélgetések nyomán igenis kialakíthatók olyan csoportok, amelyek szívesen vesznek részt biblioterápiai foglalkozásokon, amelyek abszolválása kimutatható mértékben segít hozzá a résztvevők gyógyulásához.
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Az előkészületekre azért van szükség, mivel minden potenciális résztvevő előélete más és más, s mindegyiküket életük más és más szakaszában „kapott el a gépszíj” , illetve más és más miatt. Szomorúan jellemző, hogy az ifjúsági csoporthoz tartozók korábban alig-alig olvastak „bűnbeesésük” előtt, úgyhogy az olvasmányok helyett az általuk látott (meghatározó mértékben kommersz vagy horror) filmek iránt kellett érdeklődni a beszélgetések alkalmával.A kísérlettel kapcsolatban kiderült az is, hogy míg az országban az alkoholisták gyógyításának kialakult, viszonylag eredményes terápiái vannak, addig az ifjúság drogfüggésének gyógyítása felettébb esetleges és nem eléggé differenciált a megbetegedések okozóit és terápiáit tekintve.
(Futala Tibor)

02/264
VASIL’EVA, L.N.: Elektronnye resursy biblitoeki v 
pomos’ obuceniu nezracego -  Naucn.Teh.Bibl. 2002. 
4.no. 57-61.p.

A könyvtár elektronikus állománya mint a vakok 
tanításának segítője

Elektronikus publikáció; Vak könyvtárhasználóAz Orosz Föderáció alkotmánya a tanuláshoz való jogot mindenki számára biztosítja. A jogalkotó a törvény megfogalmazása során azért nem tért ki külön a fogyatékosokra, mert számukra is az általános oktatási folyamat keretein belül akarja megadni az oktatásban való részvétel lehetőségét. Az ember mentális és szociális helyzete az oktatási-tanulási folyamat során formálódik és stabilizálódik: személyisége harmonikus fejlődése érdekében a fogyatékosnak is meg kell ismernie a későbbi élete keretéül szolgáló rendszert.A könyvtárakban alkalmazható új technológiák szinte teljes függetlenséget biztosítanak azoknak az olvasóknak, akik a hagyományos nyomtatott szöveg olvasására látásuk fogyatékosságai miatt nem

képesek. A vakokat kiszolgáló könyvtárak ma már sokkal többet tehetnek olvasóikért, mint amit eddig a Braille-írású, az öregbetűs vagy a „beszélő” könyvek nyújthattak.Az Orosz Állami Könyvtár a vakok könyvtári ellátásának fejlesztése érdekében a következő célokat tűzte ki maga elé: az információ-elérés lehetőségeinek bővítése; a könyvtárhasználat biztosítása a különböző érdeklődésű olvasók számára; a különböző tudományterületekre vonatkozó olvasói kérések teljesítése; segítségnyújtás a megfelelő irodalom megtalálásában; az információ jelentőségének hangsúlyozása az élet minden területén, beleértve ebbe a munkát is. A könyvtár olvasótermében hozzáférhető valamennyi információhordozó: számítógépes katalógus, CD-ROM-ok az orosz könyvkereskedelemben fellelhető könyvek adataival, jogi és egyéb adatbázisok. A nem vagy gyengén látó munkatársak és olvasók számára a Braille-írású dokumentumok mellett rendelkezésre állnak a beszédszintetizátor-programok (a DOS alatt futó ARGUS és EPARD a számítógépes katalógushoz és a CD- ROM-okhoz, a Windows alatt futó Jows pedig az adatbázisokhoz). A látászavarral küszködök szakmai és szocio-kulturális rehabilitációjához szükséges az egyre specializáltabbá váló információforrások elérésének elsajátítása. Az elektronikus úton kiadott könyvek, folyóiratok és hírlapok éppen napjainkban válnak papíralapú és „beszélő” változataik egyenrangú versenytársaivá. A lehetőségek közé bekerült az internet is elektronikus kiadású könyvek elérhetőségével, hangzó fájlokkal, adaptált programokkal és hivatkozás-indexekkel. A látásukban korlátozott emberek számára a világháló a lehetőségek tárháza, napjainkban sok olyan weboldal érhető már el, amelyek egyrészt a fogyatékosok helyzetével foglalkoznak, számukra tartalmaznak fontos információkat (oktatás, kutatás, tudományos és ismeretterjesztő anyagok, pályázatok stb.), másrészt megtanítják számukra az internet használatát. Néhány példa:www.vos.org.ru (a vakok összoroszországi egyesülete),
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www.vos.org.ru/text ver/rgbs/index.html (a vakok orosz állami könyvtára),http://subscribe.ru/catalog/job.education.educate (tanulás, oktatás, karrier), http://subscribe.ru/catalog/law.russia.advice.lawco nsult (jogi tanácsok),http://subscribe.ru/catalog/job.education.12345678 9 (nyugati üzleti képzés, MBA- és TOEFL hírek), www.km.ru (Cirill-Metód enciklopédia), www.elibrary.ru (orosz tudományos elektronikus könyvtár).Az Orosz Állami Könyvtárban napjainkban zajlik az elektronikus könyvtár kialakítása és folyamatos bővítése. A rendszer jelenleg számítástechnikai, or

vostudományi, történelmi, pszichológiai tartalmú könyvek és tankönyvek százait tartalmazza teljes szövegű formátumban. Az intézményben alkalmazott integrált könyvtári rendszer egyik modulja lehetővé teszi a rosszul látók számára fontos hangzó fájl-formátumú hozzáférést is. A könyvtár vállalta, hogy létrehozza a vakokkal foglalkozó tudományágak elektronikus könyvtárát, segítve ezzel a gyógypedagógiai főiskolák hallgatóit, pedagógusokat, pszichológusokat, rehabilitációs szakembereket, sőt: azokat a szülőket is, akik látáskárosult vagy vak gyermeket nevelnek.
(Hangodi Ágnes)

Hálózatok:, regionális 
rendszerek

02/265
K regionálím funkcím v ceskych knihovnách = Ctenár. 
54.roc. 2002. 3.no. 66-74.p.

Regionális funkciók cseh könyvtárakban

Regionális könyvtárAz új könyvtári törvény (275/2001. Sb. számú) végrehajtása keretében a cseh kormány 2002. január16-án határozatot fogadott el a könyvtárak regionális tennivalóit biztosító program támogatásáról. Regionális munkán a program egy magasabb státuszú könyvtár alacsonyabb státuszú könyvtárak számára nyújtott segítségét érti.

A határozat mellékletét képező programdokumentum rögzíti a vállalkozás céljait (közülük a legfontosabb a kiegyenlített színvonalú nyilvános könyvtári-tájékoztatási ellátás kifejlesztése, majd garantálása), a dotálás módját (a támogatás 55%-a a lakosságszám, 45%-a pedig a regionális feladatkörrel megbízott könyvtárak száma alapján kerül felosztásra, miközben a támogatási összeg 5%-át a kulturális minisztérium „lecsípheti” váratlan nehézségek áthidalására), elköltésének szabályait (beruházási, működési és bérköltségek egyaránt fedezhetők belőle), továbbá a regionális munkát végző könyvtárak feladatait.A regionális munka felső szintjén a megyei könyvtárak (krajské knihovny) állnak. Feladatkörük hármas tagolású, nevezetesen tanácsadó, konzultatív, tervező és elemző munkából, a könyvtári statiszti
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