
A cikk után mintegy kiegészítésképpen, illusztrációként néhány könyvtár-barát kezdeményezés (ACLS History Project, ArXiv, Berkeley Electronic Press, BioMed Central, BioOne, Gutenberg-e History Project, HighWire Press, JSTOR, Project MUSE,
PubMed Central) rövid ismertetését és ezek URL-jét is megtaláljuk a „Tudományos kommunikáció változó arca” cím alatt.

(Murányi Lajos)

Lásd még 256

Könyvtárépítés,
berendezés

02/292
KOZUCHOVÁ, Darina: Kniznica by mala byt* miestom, 
ktorá uspokojuje reálnych, nie virtuálnych l’udí. (Medzi- 
národná konferencia Kniznice a architeltúra: riziká 
spolupráce v informacnej spolocnosti.) = Bull. SAK. 
10.roc. 2002. 1.no. 5-10.p.

A könyvtár legyen olyan hely, amely tényleges, 
nem pedig virtuális emberek igényeit elégíti ki. 
(Nemzetközi konferencia -  Könyvtár és építészet: 
az együttműködés kockázatai az információs tár
sadalomban)

Könyvtárépítés, berendezésOlomoucban 2001 folyamán azzal a céllal tartottak könyvtárépítési konferenciát, hogy keretében áttekintsék az utóbbi időben keletkezett jelentősebb könyvtári épületeket, s ennek alapján megállapítsák azokat a jegyeket, amelyeknek érvényesítése ga

rantálja a jövőben készülő épületek célszerű, ugyanakkor esztétikus voltát.A konferencia szemléjén a következő könyvtári beruházások estek át: British Library (felettébb dícsé- rőleg), Bibliothéque nationale de France (több rosszalással), a varsói központi egyetemi könyvtár, a bolzanoi egyetemi könyvtár, az alexandriai könyvtár, a libereci állami tudományos könyvtár, a morva tartományi könyvtár, a Palacky egyetem könyvtára, prágai városi könyvtár (az utóbbi kettő adaptáció, illetve rekonstrukció).Először mutatták be a szakmai nyilvánosságnak a prágai nemzeti műszaki könyvtár terveit. Felépítése 1,5 milliárd cseh koronába kerül. Átadását 2003 októberére tervezik.A szemle keretében kiderült: jól funkcionáló, kí- vül-belül esztétikus könyvtári épületet létrehozni egyike a legnehezebb építészi feladatoknak. Egy- egy jelentősebb könyvtárépület építtetőiének, tervezőjének és könyvtáros konzulensének lenni hatalmas felelősség, minthogy a rossz végeredmény hosszú éveken át a hatékony funkcionálás kerékkö
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tője lehet, s előbb-utóbb mindenképpen drágán kivitelezhető korrekciókat kényszerít ki.A „jó” épületnek az alábbi jellemzői vannak:-  nyíltság (fizikai és lélektani értelemben egyaránt),-  rugalmas, dinamikus elrendezés, azaz a belső terek álljanak egymással szerves összeköttetésben,-  egyszerű használhatóság, hogy lehetőleg minden „előszöri” látogató is kiismerje magát a könyvtárban,-  olvasó-centrikusság (mint első jog és törvény),-  variabilitás az olvasói választás lehetővé tétele érdekében,-  rendben tartásra való alkalmasság,-  alkalmasság a társadalmi élet generálására,-  a mozgássérültek számára megközelíthetőség,-  a természetes fényről nem lemondó, az esti világítást szemet kímélővé szervező gondosság,-  gazdaságos üzemeltetés.
(Futala Tibor)

02/293
FODOR, Caroline: Bibliotheques publiques: nouveaux 
édifices, nouveaux roles = Doc.Bibl. 47.vol. 2001.
3.no. 95-99.p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Közművelődési könyvtárak: új épületek, új szere
pek

Hatékonyság; Könyvtárépület -közművelődésiAz elmúlt néhány évtizedben több új könyvtár is épült rendkívül méretekkel és ambíciókkal, például a Bibliothéque national de France, a British Library és a San Francisco Public Library. Az Alexandriai Könyvtár teljesen újszerű formatervezéssel készült, Vancouverben nemrég avattak fel egy új épületet, és Winnipeg és Montréal is hamarosan követi e nagyszabású projektek példáját. Az ilyen nagyméretű projektek megvalósítása és működtetése olyan

sok pénzbe és időbe kerül, ami megkérdőjelezi az ilyen mega-projektek létjogosultságát. A szerző arra a gyakran feltett kérdésre szeretné megtalálni a választ, hogy valóban szükségünk van-e ilyen projektekre. A kérdést három szemszögből vizsgálja. Először is a mai elektronikus korban azok, akik otthonról is rengeteg információforráshoz hozzáférnek, megkérdőjelezik a fizikai könyvtárak létjogosultságát. Valóban lejárt volna a könyvtárak ideje, és ezentúl csak a múzeum szerepét tölthetik be? Másodszor, mi az előnye az új épületeknek? Nem lenne-e gazdaságosabb már létező épületeket átalakítani? Harmadszor, mennyire fontos az építészet egy könyvtár számára? Nem lenne-e lehetséges az állományt és a szolgáltatásokat egy külön épület helyett más létesítményekben elhelyezni? Az említett projektek esetében igen sok energiát fordítottak az új épületek reklámozására, építészeti versenyek kiírására stb. A mai ínséges pénzügyi helyzetben nem kellene-e ezeket a pénzeket nemesebb célokra fordítani?
(Autorej.)

02/294
DANZIGER, Margaret C.: Updating a classic = Libr.J. 
127.V0I. 2002. 3.no. 43-44.p.

Egy 1940-ben épült amerikai könyvtár átépítése a 
21. század igényei szerint

Átépítés; Könyvtárépület -közművelődésiAz Ohio állambeli toledói megyei könyvtár (Lucas County Public Library) 1940-ben épült városi könyvtárnak; születésekor a kor nagyáruházaira hasonlított: kilenc felnőtt és egy gyermekrészlege több emeleten kapott helyet. Ennek az épületnek az átépítése és bővítése kezdődött meg 1998-ban, amely 2001-ben nyitotta meg újra kapuit, 50%-kal nagyobb alapterületen. A több mint egymilliós állomány 75%-át tudják szabadpolcon hozzáférhetővé tenni.
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Az olvasók kedvezően fogadták az kibővített új létesítményt: a kölcsönzött kötetek száma 23, a látogatók száma 29%-kal nőtt. Az épületben számos helyszín szolgálja a város lakóit: kis konferencia-termek, egy 200 személyes tanácsterem és 275 férőhelyes McMaster továbbtanulási családi központ és egyéb helyszínek (a télikert, a McMaster előcsarnok és a kiállítóterem stb.).A gyűjteményeket egy szinten helyezték el, és két tájékoztatási pont (üzleti irodalom/technika és mű- vészetek+irodalom) segíti a 750 ezer kötet hat nagy gyűjteménycsoportjában az eligazodást. A bejáratnál kapott helyet a népszerű audiovizuális részleg, ide kerültek a sikerkönyvek, a tizenévesek és a technika irodalma is. Az ún. népszerű könyvtárban találhatók a sikerkönyvek, a kölcsönözhető folyóiratok és az új könyvek klubszerű környezetben.A tizenévesekre fokozott figyelmet fordítanak, míg a gyermekek azelőtt is kiemelt bánásmódot élveztek. A jelenlegi gyermekkönyvtár négyszer nagyobb, mint a régi; 22 számítógép, négy nagyképernyős televízió és 80 férőhelyes foglalkoztatóterem van benne.Hagyományosan fontos része a könyvtárnak -  és klasszikus értelemben vett tudományos kutatóhely a helytörténeti gyűjtemény, melynek árterülete szintén megduplázódott.Sok könyvtárhoz hasonlóan az online katalógus, az internet és különböző adatbázisok is elérhetők a könyvtár 133 számítógépén. A McMaster-központ előadóterme a könyvtáros-rendezvények befogadására szolgál; technikai felszereltsége lenyűgöző (egy 850 ezer dolláros adományból rendezték be). A korszerű könyvtár nyújtotta adottságokhoz tartozik egy 300 férőhelyes autóparkoló is.A bővítésre helyi, toledói építészt, építésvezetőt és tanácsadót kértek fel abból a meggondolásból, hogy ők nagyon ismerik a helyi igényeket, és az elkészült épületet nap mint nap látni fogják, tehát nagyobb felelősséggel végzik majd munkájukat, és jobban szót is lehetett velük érteni.
(Murányi Lajos)

02/295
BULLARD, Sharon W.: The dollars and sense of li
brary security = Libr.Adm.Manage. 15.vol. 2001. 4.no. 
213-222.p. Bibliogr.

A könyvtárak biztonsága -  gyakorlati útmutató

Biztonsági berendezés; KönyvtárépületA könyvtári biztonság és vagyonvédelem kérdéseivel foglalkozó amerikai tanulmány olyan bűncselekményekre, problémákra és szempontokra hívja fel a figyelmet, amelyek az Egyesült Államokban igen gyakran jelentettek gondot az elmúlt időszakban -  elsősorban közintézményekben, iskolákban, de könyvtárakban is - ,  és amelyekkel minden intézménynek érdemes és szükséges foglalkozni.A könyvtári bűncselekmények zömét a gyűjtemények darabjainak eltulajdonítása vagy megrongálása teszi ki, de az alábbi három bűntény-típus is igen gyakran előfordul az Egyesült Államokban: (1) a személyes javak vagy könyvtári berendezések eltulajdonítása, (2) a szexuális jellegű bűncselekmények és (3) a könyvtári személyzet sértegetése vagy bántalmazása. Ha ezek közül bármelyik előfordul, a könyvtárnak biztonsági tervet kell készítenie, de előtte elemezni kell a pillanatnyi helyzetet. Olyan fontos kérdéseket kell tisztázni pl., mint: 1) Mit és kit kell megvédeni a könyvtárban? 2) Mit kell tenni, ezek a megoldások hogyan válnak be? 3) Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre? 4) Más könyvtárak milyen megoldásokat alkalmaznak?A tanulmány részletesen foglalkozik a könyvtár külső környezetének kialakításával, a bejáratok kialakításával, a nyílászárókkal, a kulcsok kezelésével, majd a könyvtár belső kialakításával (bútorok, világítás), elsősorban a biztonság kérdéseire összpontosítva. Részletesen ismerteti a biztonsági berendezéseket -  ezek költségigényét táblázatokban közli -, a könyvtárosok rendelkezésére álló eszközöket (pl. személyi riasztókat), a vizuális megfigyelés eszközeit és a kommunikációs eszközöket is. Nagyon fontosnak tartja a biztonság alapos megtervezését, megfelelő tanácsadók bevonását, a megfelelő
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könyvtári felelős (és összekötő) kiválasztását, a megfelelő biztonsági személyzet alkalmazását, a könyvtárosok kiképzését és a rendőrséggel való jó viszony kialakítását. (A tanulmányt a téma 27 tételes bibliográfiája és 2 levelezőlista címe is kíséri.)
(Murányi Lajos)

Számítógépes 
könyvtári rendszerek

02/296
WITTEN, lan H, -  BAINBRIDGE, David -  BODDIE, 
Stafan J.: Greenstone: open-source digital library soft
ware with end-user collection building = Online Inf.Rev. 
25.VOI. 2001. 5.no. 288-298.p.

A „Greenstone Digital Library” nevű nyílt forrás
kódú könyvtári szoftver, a használók által végzett 
gyarapítási lehetőséggel

Állománygyarapítás; Elektronikus könyvtár; Számító
gép-hálózat; SzoftverA Greenstone nevű digitális könyvtári szoftver információs állományok építésére és megjelenítésére alkalmas nyílt forráskódú rendszer. A Greenstone- nal készült állományok hatékony teljes szövegű keresést, és könnyen használható, metaadat-alapú böngészési lehetőséget biztosítanak. Az állományok könnyen karbantarthatok, teljesen automatikusan bővíthetők és átszervezhetők. A rendszer maga is bővíthető, alkalmas különféle dokumentum- és metaadat-típusok kezelésére. Tartalmaz egy olyan felületet, amellyel a használók könnyen elkészíthetik saját, „testre szabott” könyvtáraikat. Az állományok mind helyi, mind távoli szerver használatával építhetők, illetve szolgáltathatók. A közvetlen használók a weben már meglévő dokumentumok vagy saját fájlok alapján könnyen építhetnek új állományokat, melyeket bármikor online módon aktualizálhatják és kiegészíthetik.

(Autoref.)

02/297
JAUHIAINEN, Annu: Linnea2 valmistuu = Signum. 
34.V0I. 2001. 8.no. 159-161.

A Linnea2 célegyenesben

Fejlesztési terv; Integrált gépi rendszer; Szoftvervá
lasztásA mintegy öt éve folyó Linnea2 projekt a terveknek megfelelően lassan a célegyenes felé haladt. A 26 adatbázist magába foglaló számítógépes könyvtári hálózat VTLS rendszerét felváltja majdnem teljesen a Voyager. A helsinki Egyetemi Könyvtár megújult adatbázisát 2001-ben adták át hivatalosan. A felhasználói adatbázisok konvertálását az ősz folyamán tovább folytatták, aminek során utolsóként a Statisztikai Hivatal Könyvtára kapcsolódott be a rendszerbe.A versenyeztetés során a Voyager által támogatott két lehetséges rendszerből a Sun (Solaris) mellett döntöttek az illetékesek. A rendszerek kiválasztásában a készülék-architektúrán kívül azt vették figyelembe, hogy melyik a legelőnyösebb gazdasági szempontból. Végül a helsinki Egyetemi Könyvtár javaslatát fogadták el egyöntetűen, így minden résztvevő a Sun 10000 szoftver beszerzése mellett döntött.A VTLS rendszerről való konvertálás a Voyager-be 2001 áprilisában kezdődött el. Párhuzamosan a régi rendszer használatával (Linneal) megkezdődött a könyvtárosok beiskolázása és a könyvtár- használók felkészítése az új rendszer használatára. A könyvtárak adatbázisai nagy részének sikerült a tervezett időpontban az új rendszerre való áttérés. Az ARTO és VIOLA számítógépes szakkatalógusok és a LINDA központi katalógus jelenleg konvertálás alatt van, ezeket karácsony környékén szeretnék átadni a könyvtárhasználóknak.A kezdeti betanulási fázisban a használat az alaptevékenységekre irányult. Amikor ezek már kezdtek „felpörögni” , szélesíteni lehetett a felhasználást más, a Voyager nyújtotta lehetőségekkel. Jelenleg az Universal Borrowing integrált kölcsönzési rendszer bevezetése van folyamatban. Ennek segítségé

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 3. 627



vei automatikusan lehet a könyveken kívül az olvasói információkat is az egyik könyvtárból a másikba áthelyezni, ill. lekérni. Ha pl. a könyvtárhasználó az egyik könyvtárból át kíván menni valamelyik másikba, lehetőség nyílik rá, hogy a kölcsönzői adataiból annyi és olyan formában kerüljön át, amennyi szükséges, mindez anélkül, hogy az olvasónak az új könyvtárban is regisztráltatnia kellene magát. Az Universal Borrowing lehetővé teszi a könyvek átkérését a rendszerben lévő könyvtárakon belül. A belső könyvtárközi kölcsönzésen túlmenően a Voyager-ben működik egy ISO ILL szabványú könyvtárközi kölcsönzési rendszer is. Ez a könyvtárközi kölcsönzésen kívül tartalmazza a könyvtárközi információk automatikus továbbítását is. A szabványosítás első szakasza megvalósult, a második a program következő verziójában készül el, a jövő évben.Ugyancsak jövőre tervezik a Linnea-együttműkö- dés további bővítését, amelybe minden bizonnyal a finn szakfőiskolák könyvtárai is bekapcsolódnak.
(Kránitz Lászlóné)

Elektronikus
könyvtár

02/298
KVAERNDRUP, Hanne M. -  SCHNEIDER, Anette: In- 
formation on the fly! = Scand.Public Libr.Q. 35.vol. 
2002. 1.no. 20-23.p.

A dán elektronikus könyvtár bemutatása

Elektronikus könyvtárDánia Elektronikus Tudományos Könyvtárát (Den- marks Elektroniske Forskningsbibliotek, DEF) 1998-ban hozták létre a kulturális, az oktatási és az információ-technológiai és tudományos minisztérium ötéves fejlesztési programjaként 200 millió koronás költségvetéssel. Eredetileg csak a nagy tudományos könyvtárak vettek volna részt benne, de

időközben valamennyi könyvrtártípus -  a közkönyvtárak is -  bekerültek a projektbe. (Címe: www.deff.dk)A DEF célja az, hogy a virtuális könyvtár segítségével gyorsabban, könnyebben és hatékonyabban legyenek elérhetők az értékes kutatási eredmények. Feladatmeghatározásai az alábbi alapelvekre épülnek:-  egy elérési pont,-  egységes belépés,-  egyetlen felhasználói interfész,-  egységes felhasználóbarát keresési rendszer,-  az elektronikus források közvetlen elérése és egységes kérőrendszer.A dán megoldás egyedülálló abban a törekvésében, hogy egy közös, elektronikus, nemzeti tudományos könyvtárat kíván létrehozni, amiben egyszer majd az összes dán tudományos és szakkönyvtár benne lesz, ezért nagy hangsúlyt kap az együttműködés, a szervezeti keretek és résztvevő intézmények felelőssége a technikai korszerűsítésért. Pillanatnyilag 31 tudományos könyvtár vesz részt a portál munkájában (20 fejlesztési program fut párhuzamosan jelenleg), de számos szakkönyvtár dolgozik már könyvtári rendszerének korszerűsítésén.A DEF elképzelése szerint egy közös platform segítségével minden egyes könyvtár nagy tömegű információhoz juthat, elsősorban elektronikus folyóiratokhoz és adatbázisokhoz országos szintű felhasználói (licence-) szerződések aláírása révén, és ezáltal sokkal szélesebb választékot tud majd használói számára biztosítani. Foglalkoznak új szolgáltatások bevezetésével is.A DEF négy fő cselekvési irányra épül:-  nemzeti infrastruktúra -  közös portál, egységes szabványok,-  könyvtári infrastruktúra -  együttműködés, könyvtári rendszerek szabványosítása,-  digitális források -  országos licencek, gyűjtemények digitalizálása, katalógus-konverzió,-  felhasználói eszközök létrehozása -  felhasználók képzése, felmérések stb.
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A portál első változata 2001 őszén kezdett működni, de folyamatosan fejlesztik; jelenleg az alábbi lehetőségeket kínálja:-  közel 400 hálózati forráshoz (katalógusokhoz és adatbázisokhoz) biztosít hozzáférést,-  7000 folyóirat-címet és a bennük való keresést,-  a tagkönyvtárak katalógusaiban és weboldalain való keresést,-  a library.dk címen a köz- és tudományos könyvtárak állományából dokumentumrendelést,-  öt szakterületi portált (zene-, orvos-, energia-, élelmiszer- és táplálkozástudomány, üzleti tudományok)-  26 témában keresési lehetőséget dán és külföldi weboldalakra, portálok, adatbázisokra mutató csatolások révén,-  a portált bemutató kalauzt.2002 tavaszától a nap huszonnégy órájában nyílik lehetőség a portálon friss, minőségi tudományos információkhoz jutni; a következő évek fejlesztéseinek tervezése már folyik.A tanulmány a folytatásban az elektronikus folyóiratok megjelenésének kihatásaival, a folyóirat-válsággal és a megoldási lehetőségekkel (licencek, konzorciumok stb.) foglalkozik részletesen.
(Murányi Lajos)

02/299
BREWER, Gordon: The University of Derby Electronic 
Library: a case study of some economic and academic 
aspects of a local digitised collection = Program. 
36-vol. 2002. 1.no. 30-37.p. Bibliogr.

A University of Derby elektronikus könyvtárának 
bemutatása

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtárA nagy-britanniai Derby Egyetem Elektronikus Könyvtára (University of Derby Electronic Library, UDEL) projekt 1997-ben indult. Magát az egyetemet 1992 után alapították, a hallgatók létszáma a

campuson belül 12 000 (ugyanennyi a campuson kívül), és nyolc nagy tanszékcsoporttal működik.A hangsúly kezdettől fogva az egyéni és csoportos tanuláson volt, de stratégiai jelentőséget szántak az elektronikus tanulásnak (e-learning) is; ezt tükrözte az új tanulási központ 1997-es megnyitása -  a „tanulási központ” a „könyvtár” -elnevezést váltotta fel, hogy a hallgató-központú tanulást és az információforrások elektronikus hozzáférését is hangsúlyozzák. A digitális megoldás mellett még az is érvként szolgált, hogy a könyvtári szolgáltatások öt különböző helyen működtek.Az UDEL célját így határozták meg: „elektronikus tárolás és egy www-interfészen való hozzáférés biztosítása azokhoz az információforrásokhoz, amelyek eddig nyomtatott formában álltak rendelkezésre. A tervezett dokumentumgyűjtemény vizsgadolgozatokból, kalauzokból, folyóiratcikkekből és könyvrészietekből állt (ezek alapvetőek voltak az egyes tantárgyakhoz).Az esettanulmány a szerzői jogi szempontból „tiszta” folyóiratcikkekkel foglalkozik elsősorban, annak költségeivel. A jelenlegi költségek miatt valószínűleg nem fejleszthető komoly, az egész egyetemet kiszolgáló szolgáltatássá, de igen népszerű és sikeres, a kötelező irodalmat igénylő hallgatók körében. A többi online forrással való további egyesítésük fontos lenne abból a szempontból, hogy a hallgatók látókörét jobban kitágíthassák, túllépve a kötelezőkön, meg is szabva a fejlődés irányát.Szó esik a pénzügyi-egyetemi vonatkozásokról is, abban a tekintetben is, hogy az online információkhoz való hozzáférés milyen fontos a campuson belüli, illetve a távoktatásban részt vevő hallgatók számára. Kiemelt hangsúlyt kap a jövőbeli stratégiában az egyetemen belül kialakított virtuális tanulási környezet és az elektronikus könyvtári szolgáltatások megfelelő interfészének kialakítása is.
(Murányi Lajos)
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