
-  Remény: fiatal rokkantak zenei és irodalmi klub
ja,

-  Érdekes találkozások és beszélgetések klubja -  
öregek számára,

-  Fecske: rokkant gyerekek klubja, amely rendez
vényeit egészséges gyerekek részvételével teszi 
„társas eseménnyé”,

-  Együtt: a süketek és nagyothallók klubja,

-  Segíts magadon klub: a vakokat és gyöngénlátó- 
kat szervezi hasznos összejövetelekre,

-  Irgalom klub: a város hajdani, megrokkant épí
tőinek klubja, amely -  többek között -  az emlék
iratírást ösztönzi,

-  Retro, amely zenei foglalkozásokon fogadja a 
legkülönfélébb akut betegségben szenvedőket,

-  A kék képernyő mellett: a háborús veteránok 
régi filmeket vetítő és megvitató klubja,

-  Szivárvány: nyugdíjas pedagógusklub.
A klubmunka a városban felettébb népszerű. Ez
arra vezethető vissza, hogy a klubok tagsága barát

ságos, jól felszerelt színhellyel rendelkeznek, a klub
alkalmakon a szabad véleménynyilvánítás dívik, 
senkit nem faggatnak hite és ideológiai meggyőző
dése felől, aminek következtében a résztvevők fel
szabadulnak gátlásaik alól. (Ezek egyébként általá
ban is előfeltételei a sikeres klubmunkának.)

(Futala Tibor)

Lásd még 363, 369, 371, 373, 376, 385

Tudományos és 
szakkönyvtárak

Lásd358, 371-372, 375

Gyermek- és ifjúsági 
könyvtárak

Lásd 331, 386

Állomány, állomány- 
alakítás

02 /333
K IR C H G Ä S S N E R , Adalbert: Literaturfinanzierung 
durch zentrale Mittel = Bibliotheksdienst. 36.Jg. 2002. 

6.no. 728-735-p.

Állománygyarapítás központi támogatásból

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Folyóirat
előfizetés; Gyarapítási keret; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatósági

A tudományos könyvtárak, mindenekelőtt az egye
temek központi könyvtárai jelenleg nem tudnak 
költségvetési keretükből megfelelni szakirodalmi el
látási feladatuknak. A hiányok pótlására a miniszté
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riumoktól kérnek és kapnak évről-évre kiegészítő 
központi támogatást. A külön juttatások rendszer
ré válása -  a költségvetés alacsony szinten maradá
sa mellett -  hátrányos következményekkel jár.

1. A különjuttatások politikai szerepe

Az évek során a következő rituálé alakult ki: Az 
egyetemi könyvtárak bejelentik, hogy költségvetési 
keretük szűkössége miatt fontos tudományos folyó
iratokról vagy monográfiákról kell lemondaniuk; a 
tudományos élet képviselői követelik a „politiká
tól”, hogy biztosítsa a szükséges ellátást; a miniszté
riumok a költségvetési keretek emelése helyett lát
ványos „támogatásban” részesítik a tudományos 
könyvtárakat. Ezzel a kör bezárul, jóllehet a külön 
juttatások a legtöbb esetben kisebbek, mint a meg
előző költségvetési elvonás volt, a könyvtárak a tá
mogatással együtt nem tudják a tényleges deficitet 
pótolni.

2. A külön juttatások szerepe a tudományos kiad
ványok árának növekedésében

A tudományos kiadványok -  mindenekelőtt a fo
lyóiratok -  ára az utóbbi évtizedekben az általános 
áremelkedést meghaladóan növekedett. A könyvtá
rak költségvetési keretükre támaszkodva évről-év
re több folyóiratot is lemondanának -  ezzel érvé
nyesülne a fizetőképes kereslethez való alkalmazko
dás elve -  a külön juttatások azonban arra kötele
zik őket, hogy a korábban megrendelteket ismét fi
zessék elő. A kiadókat semmi sem készteti arra, 
hogy a folyóirataik áremelkedését mérsékeljék.
A könyvtárak védekezésül konzorciumba tömörül
tek. A kiadók és a konzorcium között létrejött szer
ződés kimondja, hogy „ha a részt vevő könyvtárak 
a következő x évben nem mondanak le folyó
irat-rendelést, és minden évben y százalékkal töb
bet fizetnek, akkor a részt vevő könyvtárak elektro
nikus formában használhatnak minden olyan folyó
iratot, melyet legalább egy könyvtár papír formá
ban előfizet.” Ez előnyös a könyvtáraknak, mert 
számos, már korábban lemondott folyóirat cikkei
hez hozzájuthatnak, de hátrányokkal is jár. A szer

ződésben százalékban előírt évi emelkedés alacso
nyabb ugyan a kiadói átlagárak emelkedésénél, de 
magasabb a könyvtári költségvetés növekedésénél. 
A szerződő nagy kiadók egyre inkább lekötik a 
könyvtárak keretét, egyre kevesebb lehetőség nyí
lik más kiadóknál vásárolni vagy monográfiákat be
szerezni.

3. A különjuttatások hatása az állomány minőségére

A költségvetésen kívüli juttatásokat a könyvtárak 
meghatározott célra kapják, ennek kell megfelelni
ük, gyakran a más jellegű tényleges helyi igények el
lenére is. Pl. ha a pénzt a folyóiratok folyamatos 
előfizetésének biztosítására adták, nem lehet belőle 
monográfiákat beszerezni, bármekkora szüksége 
lenne erre a könyvtárnak.

4. A kiválasztás szempontjai

Ha a könyvtár a költségvetési keretéből gazdálko
dik, a kutatókat is meg tudja győzni arról, hogy igé
nyeiket az adott kereten belül fogalmazzák meg, a 
valóban legfontosabbakat állítva előtérbe. Pl. a 
Web of Science beszerzése minden kutató vágyál
ma ugyan, de ennek ára egyenlő pl. a konstanzi 
egyetemre járó összes matematikai folyóirat árával. 
Ha azonban a külön juttatások terhére a vonzó, de 
rendkívül drága és nem meghatározóan fontos ku
tatóeszközök is beszerezhetők, megszűnik a fontos
ság szerinti kiválasztás előnye.

5. A kutatók, mint a tudományos irodalom előállítói

A kutatók nem csak használói, hanem előállítói is 
a tudományos szakirodalomnak. Természetesen 
arra törekednek, hogy saját lapjaikat a könyvtár be
szerezze. Ha a folyóirat beszerzése nem a költségve
tési keretből, hanem a külön juttatás terhére törté
nik, ebben az esetben a könyvtárnak nincs módja a 
költség-használat viszony mérlegelésére, mint a 
„normális” beszerzéseknél.

Összegezve: A külön juttatások rendszere kontra- 
produktív hatású. Paradox módon a piac minden 
résztvevője látszólag előnyös helyzetbe jut, összes
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ségében azonban a tudományos irodalommal való 
ellátás hátrányt szenved.

(Katsányi Sándor)

02 /334

HAHN, Karla -  FAU LKN ER, Lila A.: Evaluative usage- 
based metrics for the selection of e-journals = Coll. 
Res.Libr. 63.vol. 2002. 3.no. 215-227.p. Bibliogr.

Használatra alapozott értékelő mérőszámok az 
e-folyóiratok kiválasztására

Elektronikus folyóirat; Előszerzeményezés

A nyomtatott folyóiratok értékének megállapításá
ra a könyvtárosok különféle statisztikákat és mérő- 
számokat használnak. Nemrégiben az e-folyóiratok 
hasonló mérése is elkezdődött. A cikk megvizsgálja 
a rendelkezésre álló e-folyóirat-használati statiszti
kák hasznosságát, és bemutat három mérési mód
szert és három ezeknek megfelelő összehasonlítási 
mércét (benchmark). A cikkben javasolt mérési 
módszerek egy korábbi, a nyomtatott folyóiratokra 
kifejlesztett módszerre alapszanak, amelyet termé
szetesen az e-folyóiratok jellemzőinek megfelelően 
módosítani kellett. A statisztikákból és mérési mód
szerekből egy teljesen új alkalmazást mutatnak be 
a szerzők, amely a lehetséges vásárlás eldöntésére 
szolgál. A három összehasonlítási mérce segítségé
vel könnyen be lehet határolni a beszerzendő e-fo- 
lyóiratokat -  alkalmazásukat a Science és a Nature 
példáján mutatja be. A cikkben ismertetett mérési 
módszerek, mércék és statisztikák segítségével 
megbízhatóan lehet értékelni mind a meglévő állo
mányt, mind a beszerzendő e-folyóiratokat.

(Autoref. alapján)

0 2 /335
ARHIPOV, Dmitrij: Komp’uterizovannaa proverka fonda 

= Bibliotéka. 2002. 1.no. 35-37.p.

Számítógépes állományellenőrzés

Állományellenőrzés; Gépi állomány-nyilvántartás

Az Orosz Köztársasági Elnöki Hivatal Könyvtárá
nak gépesítése 1991-ben, saját integrált rendszer ki
dolgozásával kezdődött el. A rendszer, amelyet 
1993-tól kezdve vezettek be, több modulból áll 
(gyarapítás, katalogizálás, kölcsönzés), és támogat
ja az állományellenőrzés folyamatát is.
Minden állományba került példány vonalkódot 
kap, amely az egyedi számon kívül speciális kódo
kat is tartalmaz; ezek azt tükrözik, hogy az illető 
példány bibliográfiai rekordja melyik katalógusban 
található: elektronikus könyvkatalógus, folyóirat
katalógus vagy az ún. retroállomány katalógusa (ez 
az 1993 előtt beszerzett állományról készül a köl
csönzés pillanatában).
A feldolgozási folyamat a gyarapításkor kezdődik, 
amikor rögzítik a megrendelt dokumentum alap
adatait. A beérkezéskor az új könyvek azonnal vo
nalkódot kapnak, a katalogizáló osztályra már vo
nalkódostul megy a könyv. A kölcsönző részlegben 
az olvasó az elektronikus katalógusban kikeresi a 
könyv adatait, amelyeket kérőlapra nyomtat a rend
szer. Ennek alapján szolgáltatják a dokumentumot, 
a kölcsönzési nyilvántartás alapja a példány vonal
kódja, amelyet kölcsönzéskor rávezetnek az olvasó 
elektronikus olvasójegyére.
A könyvtár a gépesítés kezdetén befagyasztotta 
régi cédulakatalógusát, és az 1993 előtti állomány 
nyilvántartására építik az ún. retroállomány elekt
ronikus katalógusát. Ennek struktúrája és formátu
ma megegyezik a másik gépi katalógussal. Ebbe 
azoknak a könyveknek az adatai kerülnek bele, 
amelyeket a régi állományból az olvasók kikérnek. 
A kölcsönzéskor csak rövid bibliográfiai adatokat 
rögzítenek, a nyilvántartás egyik legfontosabb ele
me a példány vonalkódja.
A rendszer egyik alrendszere az állományellenőrzé
si modul. (Az állományellenőrzés ebben a könyvtár-
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ban állandó munkafolyamat.) Először kiválasztják 
az ellenőrzendő állományrészt, majd elkészítik az 
elektronikus helyrajzi katalógusát, úgy, hogy beol
vassák a polcon található könyvek vonalkódját. A 
rendszer ellenőrzi a vonalkódot az elektronikus ka
talógusokban; ha megtalálja, a rövid leírást betölti 
a megfelelő mezőkbe. Ha egy könyvnek nincs vo
nalkódja, az ellenőrzés során megkapja; ilyenkor a 
bibliográfiai adatokat kézzel viszik be a helyrajzi ka
talógusba, és a leírás automatikusan betöltődik a 
retrokatalógusba is. A polcon talált állomány beol
vasása után kezdődik az ellenőrzés folyamata a ka
talógusokkal való összehasonlítással. A katalógus
ban és a helyrajzi katalógusban egyaránt szereplő 
művek rekordjába speciális jelzések kerülnek, ame
lyek azt jelzik, hogy a példány átment az ellenőrzé
sen. Ha a helyrajzi katalógust nem az elektronikus 
katalógussal, hanem a hagyományos betűrendes 
vagy szakkatalógussal vetik össze, ezeket a kódokat 
kézzel viszik be. A helyrajzi és az egyéb katalógu
sok összevetése után kikeresik az elektronikus kata
lógusból, illetve a retrokatalógusból azokat a példá
nyokat, amelyek nem mentek át az ellenőrzésen. 
Ezek adatait is betöltik a helyrajzi katalógusba, 
ahol a példányok hiányát a sikeres ellenőrzést jelző 
kód hiánya jelöli. (Ha az összevetést a hagyomá
nyos katalógusokkal végzik, a hiányzó könyvek ada
tait kézzel viszik be a helyrajzi katalógusba, és a 
példány ideiglenes vonalkódot is kap a „NEM” jel
zéssel kiegészítve. Ha a könyv előkerül, a jelzést el
tüntetik, a vonalkód igazivá válik, és a rekordot át- 
töltik a retrokatalógusba.) Az állományellenőrzés 
utolsó fázisaként a helyrajzi katalógust összevetik a 
kölcsönzés-nyilvántartással is. A hiányzó könyvek
ről könnyen készíthető törlési jegyzék.

Az állományellenőrzési modul használata nemcsak 
hatékonyabbá tette az állományrevíziós munkálato
kat, hanem segít a cédulakatalógusok fokozatos 
gépi konverziójának megoldásában is.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 313-314

Állományvédelem

0 2 /3 3 6
B IELIK , Branislav: Restaurovanie metódou „in situ” = 
Kniznica. 3.roc. 2002. 2.no. 81-82.p.

„In situ” módszerű restaurálás

Restaurálás

A különböző könyvkonzerváló és -restauráló mód
szerek (egyszerű tisztítás, részleges vagy komplex 
restaurálás) között újabban tért hódít az „in situ” 
módszer. Ez a viszonylag „tűrhető” nagyságrendű 
meghibásodás esetén alkalmazható, ui. nem szedi 
alkotóelemeire (kötéstáblák leválasztása, könyvtest 
ívekre szedése stb.) a munkába vett könyvet, ha
nem arra törekszik -  és ez a lényege - , hogy minél 
teljesebben megőrizze a könyv eredeti állapotát, 
azaz ne „cserélje le” és „ne váltsa fel” eredetileg 
használt anyagait. E módszer alkalmazásánál is -  
természetesen -  meg van engedve a kiegészítés és 
a pótlás, azonban csak végképpen elkerülhetetlen 
mértékben.
E módszer úttörő alkalmazói és terjesztői: Chris
topher Clarkson és Nicholas Pickvard Nagy Britan
niából, Janosz Szirmay Hollandiából és Jirí Vnouc- 
ka Csehországból. Munkásságukat mindenesetre vi
ták kísérik. Mindenekelőtt azzal kritizálják őket, 
hogy az „in situ” módszerrel restaurált könyvek 
„nem adják ki titkaikat”, azaz rejtve maradnak a 
kötéstáblák nem egyszer felettébb értékes fragmen
tumai. Ez ugyan igaz, azonban „egyáltalán nincs 
megírva”, hogy valamennyi régi könyv rejt ilyene
ket, és az sem tilos, hogy a restaurálandó munká
kat előzetesen elbírálják, és a „fragmentum-gyanú
sakat” a hagyományosabb módszerű restaurálásra 
„ítéljék”.

Az „in situ” módszernek vannak a többihez képest 
ipar- és művészettörténeti előnyei is, ui. az így res
taurált művek révén sok olyan jellemzőt lehet felfe
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dezni és azonosítani, amelyet az újrakötés, az újra- 
fűzés nem őriz meg.

(Futala Tibor)

02/337
DRÓ ZD Z, Andrzej: 0  molach ksi^zkowych dostownie i 
w przenosni = Bibliotekarz. 2002. 3.no. 17-19.p.

A könyvmolyokról szó szerint és átvitt értelemben

Könyvrongálás

A bibliofágia régtől ismert jelenség. Két válfaja 
van. Az egyik, amikor a rovarok és rágcsálók tény
legesen „falják fel” a könyveket és egyéb dokumen
tumokat, a másik, amikor kulturális, ezen belül má
gikus, illetve „ellenmágikus” jelentésben emlegetik.
A rovarok és rágcsálók produkálta bibliofágia az 
ókorban különösen fenyegető veszély volt. Rá utalá
sokat a legnevesebb személyiségek műveiben talál
hatni. így pl. Arisztotelésznél, Juvenalisnál, Horati- 
usnál, Martialisnál, Persiusnál, Cicerónál. Az elle
nük való védekezésre is találhatók irodalmi példák 
(a polcok készüljenek cédrusból, ciprusból, fenyő
ből, mivel ezek szagát a kártevők nem szeretik, a 
tintába „féregriasztó” szereket kell keverni, külön
böző oldatokat tartalmazó edényeket állítani a fér
gek elriasztására), Vitruvius azt ajánlja, hogy huza
tos és száraz helyeken kell a könyvtárakat felépíte
ni. A „könyvmoly” a korban a megvesztegethető 
tisztviselők megnevezésére is használatos volt. 
Szerzőnk állítja, hogy a bibliofágia mágikus értel
mezése az egyiptomi XXII. dinasztia óta szinte min
den vallásban fellelhető. A Bibliában Ezekiel köny
vében bukkan fel először, és a „nemcsak kenyérrel 
és vízzel él az ember” ugyancsak a mitikus-szelle
mi bibliofágia ismertségére vezethető vissza.
A középkorból „ellenmágikus” bibliofág sztorik is
meretesek. Az irodalomban ebből a szempontból 
F. Rabellais és J. Swift munkásságát kell megemlíte
ni. De -  egyebek mellett -  St. Lem is érdekelt a 
bibliofágiában, annak az univerzális könyvmegsem
misülést jósoló víziójában. A könyv kezdetén a

könyveket a rovarok fogyasztották el, s meglehet, 
ugyanígy lesz a végén is -  fejezi be szerzőnk fejtege
téseit.

(Futala Tibor)

Lásd még 385

Különgyüjteményelc

0 2 /3 3 8
P R A N U U S, Uliá: Perekrasen Klimt, no segodnä ä 
predpoctu Dali = Bibliotéka. 2002. 3.no. 26-27.p.

Klimt ugyan gyönyörűséges, de ma én inkább Da
lit választom. A moszkvai Ahmatova központi 
könyvtár posztergyűjteményéről

Képgyűjtemény

Oroszországban a poszterek gyűjtését, kölcsönzését 
és a képzőművészeti nevelésben való hasznosítását 
a moszkvai Ahmatova központi könyvtár honosítot
ta meg. Az egyébként is a korszerűsítési kezdemé
nyezéseiről nevezetes intézmény az ötletet 1986 óta 
dédelgeti magában egy stuttgarti látogatás eredmé
nyeként. Megvalósítására azonban már csak az új 
évezredben került sor. Ezt azonban gondos előké
szítés előzte meg, amely egyfelől a beszerzési lehe
tőségeket mérte fel, másfelől a szokatlan szolgálta
tás potenciális használóinak számát, minőségét. 
Letét esetén a gyűjtemény képeit három hónapra 
ki lehet kölcsönözni. Általában egy-egy alkotást, 
esetenként azonban többet is. Megtörtént a gyűjte
mény elektronikus feltárása, a katalógus nyomta
tott és elektronikus formában egyaránt az érdeklő
dők rendelkezésére áll.
A posztergyűjtemény szerves (integrált) részét ké
pezi a könyvtár képzőművészeti állományának, s 
napirenden van átfogó grafotékává fejlesztése (pl. 
fényképekkel).
A könyvtár különben nem akarja „véka alá rejteni” 
vállalkozása közben szerzett tapasztalatait, s ezért
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szívesen segít más könyvtáraknak hasonló gyűjte
mények és szolgáltatások realizálásában. Sőt: e te
kintetben megrendeléseknek is eleget kíván tenni. 
(Állományi és forgalmi adatokat a posztergyűjte
ményt ismertető' cikk nem tartalmaz.)

(Futala Tibor)

Feldolgozó munka

0 2 /339
S E L JA K , Marta -  S E L JA K , Tornáz: The development 

of the C O B IS S  system and services in Slovenia = Pro
gram. 36-Vol. 2002. 2.no. 89-98.p.

A COBISS rendszer kifejleszése és szolgáltatásai 
Szlovéniában

Gépi könyvtári hálózat; Integrált gépi rendszer; 
Könyvtári rendszer -országos; Közös katalogizálás

A COBISS rendszer (Co-operative Online Bibliogra
phic System and Services) Szlovénia 250 könyvtárá
nak gépi hálózata. Az IZUM cég (a szlovén kutatá
si, oktatási és kulturális tájékoztatási és informáci
ós infrastruktúra-fejlesztési intézet) fejleszti 1982- 
től. A COBISS rendszer alapja a COBIB közös kata
lógus, amely az IZUM szerverén található; az egyes 
tagkönyvtárak pedig a COBIB alapján saját kataló
gust üzemeltetnek. Az IZUM a szlovén könyvtárak 
konzorciuma számára az Oktatási, Tudományügyi 
és Sport Minisztérium finanszírozásában, a könyv
tárakkal kötött egyedi szerződések alapján haszná
lati licencek alapján ingyenes hozzáférést biztosít a 
következő adatbázisokhoz és szolgáltatásokhoz: 
OCLC FirstSearch és WorldCat, OCLC Electronic 
Collections Online, SwetScan, ProQuest, Web of 
Science.
A COBISS rendszer fejlesztése keretében a 
C0BISS2 szoftver új funkcióinak létrehozása során 
a COMARC/B (bibliográfiai), a COMARC/A (beso
rolási), a COMARC/H (állomány-) és a nemzetközi

adatcserében használatos UNIMARC formátum ki
egészítéseképpen olyan programot dolgoztak ki, 
amely a MARC21-es formátumot konvertálja 
COMARC formátumba. Az OCLC CORC (Co-opera
tive Online Resource Catalogue) projektje kereté
ben az elektronikus források rekordjait a 
WorldCat-ben készítik el, majd a helyi adatbázis
ba, és azzal egyidejűleg a COBIB-be másolják.
A személynevek és testületi nevek besorolási adatai
nak egységesítése során a CONOR VI.0 adatbázis
ban 1996-tól 455 ezer szerzői nevet dolgoztak fel. 
Későbbi verziói: CONOR V2.0 (1977), CONOR V3.0 
(1998). 2000 májusában a CONOR V4.0 adatbázis 
1,7 millió rekordot, a 2001 decemberében indult 
CONOR V5.0 adatbázis 2 millió rekordot tartalma
zott a COBIB rekordjai alapján. Folyamatban van a 
COBISS általános tárgyszójegyzékének létrehozása, 
és a Sears tárgyszójegyzék lefordítása szlovén nyelv
re.
1994 óta a szlovén kutatók szakirodalmi munkássá
gát is a COBISS rendszerben regisztrálják. Ebbe az 
alkalmazásba integrálták a korábbi CORES adatbá
zist és a nemzetközi Journal Citation Reports szol
gáltatást. Több mint 8000 kutató bibliográfiáját 
gondozzák, részben jelszavas hozzáféréssel, a 
SICRIS rendszerhez is kapcsolódva.
A COBISS helyi alkalmazásai közül az utóbbi idő
ben a kölcsönzési modult kibővítették mozgó
könyvtári, automatikus kölcsönzés-nyilvántartási 
és üzenetrögzítési funkciókkal. A COBISS3 kereté
ben új platformon folytatódik majd a gyarapítási 
és a folyóirat-kezelési modulok fejlesztése. A 
COBISS on-line katalógusa hálózati alkalmazás, há
rom interfésze közül a webes interfész fejlesztése 
folytatódik. A kapcsolódó COLIB adatbázis a tag
könyvtárakat tartja nyilván, az INFORS adatbázis 
pedig az információs forrásokat.
A szoftverfejlesztés 1996 végétől új technológiai 
platformon folytatódik (COBISS3 projekt). 1998 de
cemberében öt könyvtárban tesztelték három mo
dulját: a könyvtárközi kölcsönzési, a jelentések és a 
rendszer-adminisztrációs modult. 2000 decemberé-
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ben tizenhét könyvtár tesztelte az új gyarapítási 
modult. Az átállás során utolsóként a katalogizálá
si és az on-line katalógus modul kerül sorra.
A COBISS rendszert Szlovénián kívül is használják, 
például Ausztria és Olaszország szlovén könyvtárai
ban, de főként a volt jugoszláv tagállamokban 
(COBISS/BiH, COBISS/CG stb.), többnyire külön 
fejlesztési programok keretében, és a távközlési inf
rastruktúra fejlettségének lehetőségei szerint.

(Hegyközi Ilona)

02/341
LAM, Vinh-The: Outsourcing authority control: experi
ence of the University of Saskatchewan Libraries = 
Cat. Classif.Q. 32.vol. 2001. 4.no. 53-69.p. Bibliogr. 6 

tétel.

A besorolási adatok egységesítésének bérmunká
ba adása: a University of Saskatchewan Libraries 
tapasztalatai

Bérmunka kiadása; Besorolási adatok egységesíté
se; Egyetemi könyvtár

0 2 /340
Y E A T E S , Robin: An XM L infrastructure for archives, li

braries and museums: resource discovery in the 
CO VAX project = Program. 36.vol. 2002. 2.no. 72-88. 

p. Bibliogr.

XML-formátum levéltárak, könyvtárak és múzeu
mok számára: dokumentumazonosítás a COVAX 
program keretében

Dokumentumazonosítás; Formátum -gépi; Gépi in
formációkeresési rendszer

Jóllehet a könyvtárak, múzeumok és levéltárak 
együttműködésre épülő osztott információkeresési 
rendszerek kiépítésének gondolata nem új, az XML 
(extensible markup language) új technikai megol
dásokat kínál a továbblépésre. A COVAX (Contem
porary Culture Virtual Archive in XML) project az 
XML-t használta fel a könyvtárak, levéltárak és mú
zeumok anyagának (beleértve az elektronikus forrá
sokat is) integrált keresésére. A fenti intézmények 
dokumentumainak leírásait nyilvánosan hozzáfér
hető szabványok használatával -  MARC, EAD 
(Encoded Archival Description) , Amico-2-in-l, 
TEI (Text Encoding Initiative) -  XML formátumra 
konvertálták, és ezek osztott keresésére egy ún. 
meta-keresőgépet fejlesztettek ki. A cikk ismerteti 
az XML technológia előnyeit és hátrányait, a 
COVAX rendszer architektúráját, és bemutat né
hány használói felületet.

(Autoref.)

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A besorolási adatok egységesítése (BAE) a katalogi
zálás fontos funkciója, amely a katalógus követke
zetességét hivatott biztosítani. E feladat igen sok 
időt és munkát igényel. Az 1990-es években sok 
észak-amerikai egyetemi könyvtár, költségvetési 
megszorítások miatt, megpróbálta külső vállalko
zóknak kiadni ezt a munkát. A kanadai 
Saskatchewan Egyetem könyvtárának katalogizálá
si osztálya az USA-beli Library Technology Inc.- 
nek (LTI) adta ki a besorolási adatok egységesíté
sét. A cikk a tapasztalatokat foglalja össze: 1) miért 
választották ki éppen az LTI-t; 2) az LTI által vég
zett előzetes és utólagos adatbázis-karbantartás; 3) 
a jelenlegi BAE-tevékenység.

(Autoref.)
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02/342
LE  BOEUF, Patrick: F R B R  and further = Cat.Classif.Q. 

32.VOI. 2001. 4.no. 15-52.p. Bibliogr.

A bibliográfiai rekordok elméleti adatmodellje, az 
IFLA által kifejlesztett Functional Requirements for 
Bibliographic Records jövője

Dokumentumleírás; Gépi dokumentumleírás; Online 
katalógus

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Az IFLA által kifejlesztett, „A bibliográfiai rekor
dok funkcionális követelményei” (Functional Requ
irements for Bibliographic Records, FRBR) nevű 
adatmodell lényegesen megváltoztathatja a katalo
gizálók munkáját. A cikk megkísérli összegyűjteni 
a szaksajtóból és a világhálóról az FRBR-ről kialakí
tott véleményeket. Mivel sok kommentátor kiegé
szítéseket és módosításokat javasol az IFLA-modell- 
hez, a szerző szerint az IFLA jól tenné, ha felmérné 
ezeket, és valamilyen irányban állást foglalna. A 
cikk következő része felvázolja, milyen hatást gya
korolhat az FRBR a katalogizálókra.

(Autoref.)

02 /343
H E IN E R -FR E IL IN G , Magda: Dewey in der Deutschen 
Nationalbibiiographie? = Bibliotheksdienst. 36.Jg. 
2002. 6.no. 709-715.p.

A Tizedes Osztályozás alkalmazása a német nem
zeti bibliográfiában

Nemzeti bibliográfia; Tizedes osztályozás

A világban megjelenő nemzeti bibliográfiáknak kb. 
a fele a Dewey Decimal Classification (DDC) alap
ján csoportosítja anyagát, egy részük az átfogó na
gyobb szakcsoportok szerint, azon belül egyszerű

betűrendet alkalmazva, nagyobb részük következe
tesen a teljes DDC rendjét követve.

A német nyelvterületet felölelő három nemzeti bib
liográfia szerkezetileg teljesen eltér egymástól. A 
Schweizer Buch szerkesztői 2001-ben elhatározták, 
hogy a nemzetközi trendnek megfelelően áttérnek 
a DDC-re, az Österreichische Nationalbibliographie 
korábban áttért egy 24 főcsoportból és alcsoportok
ból álló rendszerre. A Deutsche Nationalbibliogra
phie 1982-ben tért rá a 65 szakcsoportból álló tago
lásra, de ez a szerkezet sem követi a tizedes osztá
lyozási rendszert. S ráadásul nem csak a három né
met nyelvű nemzeti bibliográfia szerkezete tér el 
egymástól: a Deutsche Bibliothek Tárgyszójegyzéke 
(Schlagwortnormdatei, SWD) ismét más osztályo
zási elvre épül, a közkönyvtárakban alkalmazott 
osztályozási gyakorlatról nem is beszélve. Tovább 
bonyolítja a helyzetet, hogy a Német Nemzeti Bibli
ográfia nyolc különböző jegyzéke szintén nem egy
séges: a Zeneművek és a Hanghordozók jegyzékei 
egészen sajátos kategóriák szerint csoportosítják 
anyagukat.

A DDC-re való általános áttérés egységesítené a né
met könyvtárügy heterogén rendszereit, és mivel 
az Osztrák Nemzeti Könyvtár sem zárkózik el attól, 
hogy a jövőben hasonló lépést tegyen, az egységesí
tés a német nyelvterületre is kiterjedne.

1998 óta vita folyik a német könyvtárügyben a 
DDC szerint történő feltárás bevezetésének előnyei
ről és hátrányairól. Nem vitatják, hogy a DDC bibli
ográfiai alkalmazása javára válna a nemzetközi 
adatcserének és az idegen adatok hasznosításának. 
A külföldi szakirodalmi kutatás számára könnyeb
bé válna a német nyelvű publikációk fellelése, külö
nösen az angolszász országokban, ahol a közönség 
Dewey rendszeréhez szokott hozzá. (Ilyen megfon
tolásokból határozta el a Goethe Intézet, hogy 
könyvtáraiban áttér a DDC-re.)

A DDC bevezetésének azonban hátrányai is lenné
nek. Fontos új tudományágak, melyek a Német 
Nemzeti Bibliográfiában eddig kiemelten szerepel
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tek, háttérbe szorulnának, más területeken pedig 
túlzott differenciálással találkozna a használó.

A Deutsche Bibliothek heti bibliográfiáiban 
2005-től át kíván térni a teljes DDC osztályozásra. 
Ennek előfeltétele, hogy addig jöjjön létre a német 
nyelvű DDC kiadás és egy arra épülő adatbázis, 
amely mint a WebDewey német verziója álljon ren
delkezésre minden német alkalmazónak munkaesz
közként. Ezek elkészültét a 2002 októberében indu
ló DDC Deutsch projekttől lehet várni. Addig is a 
mintegy 100 szakcsoportot tartalmazó egyszerűsí
tett Dewey-rendszert használják. Ezt az egyszerűbb 
osztályozást a teljes DDC bevezetése után is fent kí
vánják tartani az irodalom néhány olyan területén, 
melyek iránt nem várható külföldi érdeklődés (pl. 
gyerekirodalom, tankönyvek, populáris irodalom), 
mert ezzel jelentős munkakapacitást takaríthatnak 
meg. Gondot okoz azonban, hogy a DDC nem külö
níti el a gyermekirodaimat a szépirodalomtól, az if
júsági ismeretterjesztő könyveket és a tankönyve
ket a szakkönyvektől.

Összegezés: Nemzetközi távlatban nincs a 
DDC-nek alternatívája. A Deutsche Bibliothek fel
adata, hogy a német DDC gondozása mellett to
vább gondozza az SWD-Tárgyszójegyzéket is, lehe
tőség szerint kapcsolatba hozva a kettőt egymással. 
A DDC Deutsch munkálatainak kapcsolódnia kell a 
hasonló európai projektekhez, pl. a Renardushoz. 
A DDC új kiadásainál, így a most készülő 22. ki
adásnál is képviselnie kell a német szempontokat, 
pl. a német történelem, német pártrendszer és a 
földrajzi táblázatok terén.

(Katsányi Sándor)

Katalógusok

Lásd315, 342, 394

0 2 /3 4 4
S C H Ü LL E R , André: Konkurrenz für Google? Auf der 
Suche nach dem Glück im Web = ABI-Tech. 2 2 Jg . 
2002. 2.no. 151-157.p. Bibliogr. jegyzetekben.

Res. angol nyelven

A Google versenytársai? Új keresőgépek a weben

Gépi információkeresési rendszer; Információkere
sési rendszer értékelése; Számítógép-hálózat

„A Google Önt boldoggá tudja tenni!” -  olvasható 
a Google honlapján, és hajlandóak vagyunk egyet 
is érteni ezzel, bár igencsak megszaporodtak az új 
keresőszolgálatok. Németországban nem vesznek 
tudomást azonban arról, hogy a Google mellett 
több értékes szolgáltató is létezik immár: ezeket 
mutatja be és értékeli részletesen a cikkíró.
A több díjat is elnyert Freeality (www.freeality.com) 
az egyik legérdekesebb kereső; ha átfogó keresést 
végzünk a legkülönbözőbb részterületeken, gyors 
és kiváló tájékozódási eszköz. A Gimenei 
(www.gimenei.com) egy metakereső, amelyet ere
detileg internet- és vállalati intranet-szolgáltatásra 
terveztek; a Google-hoz hasonlóan rendelkezik té
makatalógussal, de csak egyszerű keresőmaszkja 
van. Bár még fejlesztés alatt áll, eredményei máris 
kiválóak. A többi keresőhöz is kínál linkeket. Az 
Overture (www.overture.com) is jól áttekinthető és 
gyors -  elsősorban reklámközpontú -  szolgáltató, 
amely az amerikai felhasználók háromnegyedét 
szolgálja ki. Az iBoogie (www.iboogie.tv) metake
reső, amely témakatalógust és egy egyszerű keresé
si ablakot tartalmaz, de keresést végez a Yahooban, 
az MSN-ben, a Fastban, a Google-ban, az AltaVista- 
ban, az Excite-ban, és az úgy nevezett mély weben 
is keres. Egyedül az iBoogie mutatja meg már a rö
vid eredményeknél, melyik keresővel érte el a talá
latokat, amelyeket azután tematikus csoportokba 
rendez. Az Ixquick (www.ixquick.com) azzal dicse
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kedik, hogy a világ legjobb metakeresője; megjele
nése elegáns, többféle tartalomra keres (szöveg, 
kép stb.), de az a specialitása, hogy a keresőket az 
adott országnak megfelelően választja ki, és az 
adott nyelven „beszél”. (A kipróbált német oldal 
mellett az angol, a dán, a finn, a francia, a holland, 
a lengyel, a norvég, az olasz, a portugál, a spanyol, 
a svéd és a török választható.) A Multimeta 
(www.multimeta.com) nevéből következően egyesí
ti az Entireweb, az AltaVista, a Voila, a Yahoo, az 
Excite, a HotBot, a Lycos, az MSN és az Ahha kere
sőket -  ez a tény egyben kereskedelmi irányultsá
gát is mutatja, és nem tud többet a szokásos portál
oknál. A WiseNut (www.wisenut.com), amely 2001 
szeptemberében került a piacra, gyorsaságával és 
találatainak bőségével a Google-lal vetekszik; mind 
tartalmi, mind nyelvi szűkítés alkalmazható a kere
sés során, a találati eredményeket tematikus rend
ben csoportosítja. 2002 márciusában közel 1,6 mil
liárd oldalt indexelt, és mivel az oldalak rangsorolá
sa mellett relevanciájukat is figyelembe veszi, a 
Google erős konkurensének tűnik.

A Queryserver nevű metakeresőt (www.queryser 
ver.com) egy kanadai cég készítette, különböző té
macsoportokhoz különböző keresőket rendel. A ke
resési eredmények bemutatása „testre szabható”. 
Kissé szokatlan, hogy a vállalatok számára értékesí
tik intranet megoldásként. (Kipróbáláskor nem 
volt elérhető). A Proteus (www.thrall.org/proteus. 
html) a keresők nagy száma mellett tematikus kala
uzzal és súgóval is rendelkezik; a megszokott tartal
makon kívül képekre, személyekre, intézményekre, 
levelezőlistákra stb. is lehet keresni benne. (Specia
litása a „virtuális billentyűzet”, amelyből néhány 
ritkábban -  főleg szláv nyelvekben -  használt betű 
és jel is kiválasztható a keresőkifejezéshez.) A díja
zott Vivisimo (www.vivisimo.com) is metakereső, 
de elsősorban vásárlásra és a hírekre szakosodott, 
emellett részletes keresésre is van mód, a találatok 
mennyisége, a nyelv és az időhatárok is beállítha
tók. A letöltés viszonylag sokáig tart, de jó eredmé

nyeket kapunk, és ezeket -  az iBoogie-hoz hasonló
an -  tematikus csoportokba is rendezi (document 
clustering).

Összegzésképppen elmondható, hogy a Google 
ugyan „nem minden”, és nem is képes mindent 
megtalálni, és az is nyilvánvaló, hogy a felsorolt ke
resőszolgálatok egy-egy alkalmazás céljára sok 
előnnyel bírnak, de nem kereskedelmi jellegű kere
sőként a Google a legjobb.

(Murányi Lajos)

02 /3 4 5
FÄ R B ER , Miriam -  SHOHAM , Snunith: Users, end- 
users, and end-user searchers of online information: a 
historical overview = Online Inf.Rev. 26.vol. 2002.
2.no. 92-1 OO.p. Bibliogr.

Az on-line információk közvetett és közvetlen 
használói és keresői -  történeti áttekintés

On-line információkeresés

A cikk az információs szakemberek -  adatbázis
szolgáltatók, -előállítók, keresők -  és a közvetlen 
felhasználók kapcsolatának változásait vizsgálja az 
elmúlt harminc évben. Az on-line ipar legtöbbször 
nem volt tisztában azzal, hogy pontosan kik a vég
ső felhasználóik, ezért különféle definíciókat hasz
náltak az on-line információs rendszerek célcso
portjainak jellemzésére. A végfelhasználók szükség
leteit és lehetőségeit a könyvtárak és tájékoztatási 
központok személyzetének reakciói alapján mér
ték, pedig erre nem mindig ők voltak a legalkalma
sabb források. A cikk a „végfelhasználó” fogalmát 
vizsgálja az on-line ipar kezdetétől (1970-es évek), 
az 1980-as évek menüvezérelt rendszerein keresz
tül a 80-as és 90-es évek kompakt-lemez korszaká
ig-

(Autoref.)
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02/346
BILAL, Dania: Perspectives on children’s navigation of 
the World Wide Web: does the type of search task 
make a difference? = Online Inf.Rev. 26.vol. 2002. 2. 

no. 108-117.p. Bibliogr.

Hogyan keresnek a világhálón az általános iskolá
sok?

Általános iskolás; Felmérés [forma]; Gépi informá
ciókeresés; Számítógép-hálózat

A gyermekek információkeresési szokásait csak kö
zel 15 éve kutatják. A beszámolók tanúsága szerint 
a gyerekek képesek a különböző' információkeresé
si rendszerek használatára, de nem rendelkeznek 
megfelelő ismeretekkel arra nézve, hogyan lehet ha
tékonyan használni azokat. Információkeresési vi
selkedésüket a következők befolyásolják: milyen jel
legű kérdésre keresnek választ, milyen a kognitív 
fejlettségi szintjük, milyenek a kutatási képessége
ik, és hogyan közelítik meg a feladatot. A weben ne
hezebben boldogulnak, mint a nyomtatott források
kal. A webes keresőmotorok struktúrája is lényege
sen befolyásolja a gyermekek viselkedését, a keresé
seik sikerességét.
Az Egyesült Államokban 1998 áprilisától huszon
két, az információkeresés terén előzetes képzésben 
nem részesült hetedik osztályos tanuló információ- 
keresési szokásait vizsgálták egy háromrészes kuta
tás keretében. A következő kérdésekre kerestek vá
laszt: mennyire sikeresen használják a gyerekek a 
7-12 éveseknek szánt, egyszerű Yahooligans kereső
motort háromféle, egy faktografikus (egyszerű), 
egy kutatómunkát igénylő (összetett, más néven 
nyitott végű) és egy (teljesen vagy félig) önállóan 
választott természettudományi kérdés megoldásá
ra. Azt vizsgálták, hogy milyen a gyermekek infor
mációkeresési viselkedése, milyen típusú keresési 
feladatokat teljesítenek szívesen, és milyen javasla
taik vannak a Yahooligans javítására. A vizsgálat 
során leíró statisztikai módszereket alkalmaztak, 
és a keresés sikerességét, magát a keresési és bön

gészési eljárást, a keresések ismétlését, a találatok 
közötti navigálást, a lépések számát, a kereséssel 
töltött időt, a kedvelt feladattípust elemezték.
A gyerekek fele volt sikeres az 1. típusú, 69 százalé
ka részben sikeres a 2. típusú, és 73 százalékuk a 3. 
típusú kérdések megoldásában. A problémáikat az 
okozta, hogy nem ismerték a használati tudnivaló
kat, alacsony szintűek voltak a kutatási készségeik, 
nem tudtak navigálni a weben, továbbá a 
Yahooligans igen csekély lehetőséget ad a kulcssza
vas keresésre. Beigazolódott, hogy a gyerekek inten
zív webes képzést igényelnek, a fejlesztőknek vi
szont át kell alakítaniuk a Yahooligans interfészét. 
A gyerekek javaslatai az adatbázis gazdagítására, a 
tárgyi kategóriák bővítésére, a kulcsszavak körének 
növelésére, a megjelenítő képernyők és a válaszidő 
javítására irányultak.
A web olyan összetett, strukturálatlan információ- 
kereső rendszer, amelyen az eligazodás a felnőttek
nek is gondot okoz. További vizsgálatokat kell vé
gezni arra vonatkozóan, hogy milyen interfészek fe
lelnek meg a gyermekek kognitív képességeinek, 
fejlettségi szintjének és információkeresési viselke
désének, valamint, hogy milyen típusú képzési 
programokra van szükségük.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 315, 347, 391
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Olvasószolgálat, 
tájékoztató munka

02 /347
CHOW DHURY, Gobinda G.: Digital libraries and refer
ence services: present and future = J.Doc. 58.vol. 

2002. 3.no. 258-283.p. Bibliogr.

A digitális könyvtárak és a referensz szolgáltatá
sok helyzete és jövője

Elektronikus könyvtár; Könyvtártudományi kutatás; 
Online információkeresés; Referensz

A referensz szolgáltatások központi helyet foglal
nak el a könyvtár szolgáltatásai között. Ezeket sze
mélyes szolgáltatásoknak is tekinthetjük, mert leg
többször személyes beszélgetés előzi meg őket a 
használó és a referensz könyvtáros között. E beszél
getés alapján keresi ki a könyvtáros a használó szá
mára legmegfelelőbbnek gondolt forrásokat. Mivel 
a világháló és a digitális könyvtárak közvetlen hoz
záférést kínálnak a forrásokhoz és szolgáltatások
hoz, felmerül a kérdés, hogy szükség van-e 
referensz könyvtárosokra a digitális könyvtárak
ban, és ha igen, hogyan lehet a leghatékonyabban 
kialakítani feladatukat. A mai elektronikus könyv
tárak inkább a digitális információk hozzáférésére 
és visszakeresésére helyezik a hangsúlyt, mint a 
szolgáltatási szempontokra. A jelen cikk megvizs
gálja a digitális könyvtárak referensz szolgáltatásá
ra irányuló kutatás állapotát. Először a digitális 
könyvtárak néhány általánosan elfogadott definíció
ját elemzi, hogy alátámassza a személyre szabott 
szolgáltatások szükségességét, majd röviden átte
kinti a világhálón már elérhető on-line referensz és 
tájékoztatási szolgáltatásokat. Végül néhány új ku
tatási területet javasol a digitális könyvtárak sze
mélyre szabott szolgáltatásainak javítására.

(Autoref.)

0 2 /3 4 8
R IC H A R D SO N , John V.: Reference is better than we 
thought = Libr.J. 127.vol. 2002. 7.no. 41-42.p.

A referensz szolgáltatások jobbak, mint gondoltuk

Előzményét Lásd: 87/936, 88/384, 89/1052 

Hatékonyság; Referensz

A tizenkét kaliforniai könyvtárban végzett felmérés 
tanulsága szerint a korábban 55 százalékos szabály 
hibásnak bizonyult.
Milyen a jó referensz szolgálat? Milyen a kívánatos 
eredmény? Legalább három évtizede foglalkoztat
ják ezek a kérdések a referensz könyvtárosokat. A 
kérdés vizsgálata során a leggyakrabban emlegetett 
jellemzők a pontosság, a hasznosság és a felhaszná
lói elégedettség. Mások viszont más szempontokat 
emelnek ki, vagy más sorrendet állítanak fel a té
nyezők között. így nem csoda, ha a tanulmányok 
eredménye sem volt következetes. A korábbi felmé
rések eredménye, a „félig jó” referensz szolgálat, 
vagyis az 55 százalékos szabály, ahogy Peter Her- 
non és Charles McClure elnevezte, téves.
Az eddigi hibás következtetés alapja az, hogy már 
magának a tájékoztató szolgálat fogalmának meg
határozásában sincs egységes álláspont. A régebbi 
felmérések a tájékoztatás már említett elemeit egy
mástól függetlenül vizsgálták, s egymásnak ellent
mondó eredményt kaptak. Az derült ki, hogy a fel
használók sokkal elégedettebbek, mint a kérdéseik
re kapott válaszok alapján lehetnének. Hogyan le
hetséges ez? Miért örülnének a felhasználók ennyi
re egy „félig jó” szolgáltatásnak? Most már tudjuk, 
hogy azért, mert a tájékoztató szolgáltatás értékelé
se valójában 90 százalékos.
A korábbi felmérések túl kis mintavételen alapul
tak, nem képviselték a referensz kérdések széles 
skáláját, nagyon leegyszerűsített referensz modellel 
dolgoztak, főleg faktografikus kérdésekre szorítkoz
tak.
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Az új felmérés bebizonyította, hogy azok a könyv
tárhasználók voltak a legelégedettebbek, akiknél a 
könyvtárosok a RUSA (Reference and User Servi
ces Association ) által kibocsátott irányelveket al
kalmazták munkájukban. Vagyis a referensz mo
dell ma: felhasználói elégedettség = könyvtárosi vi
selkedés.
Végsó' soron a találatok értéke nem annyira könyv
táros referensz munkában való jártasságán múlik, 
hanem azon is, hogy a felhasználó milyen kapcso
latban van a könyvtárossal, és mi a véleménye mű
veltségi szintjéről.
Az biztos, hogy a referensz könyvtárosok abbahagy
hatják önmaguk korholását, mert az új, alapos min
tavételen alapuló felmérés szerint, sokkal jobban 
végzik munkájukat, mint azt eddig gondolták!

(Szénászky Mária)

02 /349
NOVOTNY, Eric: Evaluating electronic reference ser

vices: issues, approaches and criteria = Ref.Libr. 

74.no. 2001. 103-120.p. Bibliogr.

Elektronikus referensz szolgáltatások értékelése: 
módszerek és szempontok

Hatékonyság; Referensz; Számítógép-hálózat; Szol
gáltatások használata

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Mivel az elektronikus referensz szolgáltatások sok 
helyen már rutintevékenységgé váltak, ideje sziszte
matikusan megvizsgálni, hogyan vezetik be és hasz
nálják ezeket a könyvtárak. Sajnálatos, hogy csak 
kevés könyvtár vizsgálta meg alaposan az elektroni
kus referensz szolgáltatásait, s ezért igen keveset tu
dunk arról, ki és miért használja ezeket, a haszná
lók mennyire elégedettek velük stb. A jelen cikk 
számba veszi az elektronikus szolgáltatások értéke

lésére szolgáló fő módszereket (pl. felmérések, 
használhatósági vizsgálatok, megfigyelések stb.). 
Tárgyalja a hagyományos szolgáltatások értékelésé
re jelenleg használt kritériumokat, és javaslatokat 
tesz ezeknek on-line környezetbe való adaptálására 
és alkalmazására.

(Autorej.)

0 2 /3 5 0
JA N E S , Joseph: Digital reference: reference librarians’ 
experiences and attitudes = J.Am .Soc.Inf.Sci. 53.vol. 

2002. 7.no. 549-566.p. Bibliogr.

A referensz könyvtárosok tapasztalatai és viselke
dési módjai a digitális és hálózati tájékoztatási 
szolgáltatások terén: felmérési eredmények

Elektronikus könyvtár; Hatékonyság; Könyvtárosi hi
vatás; Referensz; Szolgáltatások; Tájékoztatási esz
köz

Az internethasználat megjelenése kétszeres kihívás
sal szembesíti a tájékoztató könyvtárosokat: egy
részt jelentősen megnőtt a szabadon vagy térítés el
lenében hozzáférhető elektronikus dokumentumok 
száma, másrészt az internetes technológia fejlődé
se révén a kétoldalú kommunikáció is lehetséges 
már a könyvtárosok és a felvilágosításért hozzájuk 
forduló olvasók között.
A jelenlegi helyzet tisztázása érdekében a seattle-i 
Washington egyetem (University of Washington) 
információs tanszékének munkatársa felmérést 
végzett amerikai tájékoztató könyvtárosok köré
ben, amelynek során az elektronikus tájékoztatás 
terén szerzett tapasztalataikra és véleményükre kér
dezett rá. Az ötoldalas kérdőívet -  melyet a cikk vé
gén közread a szerző -  reprezentatív mintavétel 
alapján különböző nagyságú nyilvános és egyete
mi-főiskolai könyvtárak tájékoztató szolgálatának 
küldte el, több mint 1500 példányban. (A kérdőív
re 648-an válaszoltak, a megkérdezettek közel 
42%-a.) A cikk összegzi az adott vizsgálatot megelő
zően -  1996 és 1999 között -  végzett négy kérdő
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íves vizsgálat eredményeit, majd a módszertani be
vezető után saját vizsgálatának szempontjait ismer
teti részletesen, számos (19) táblázattal szemléltet
ve a kapott eredményeket.

(Hegyközi Ilona)

02/351
HOPE, Charity B. -  KAJIW ARA, Sandra -  LIU, 
Mengxiong: The impact of the Internet: increasing the 
reference librarian’s role as teacher = Ref.Libr. 74.no. 

2 0 0 1 .13-36-p. Bibliogr.

Az internet hatása: a referensz könyvtáros tanári 
szerepének erősödése

Egyetemi könyvtár; Használói szokások; Használók 
képzése -felsőoktatásban; Könyvtárosi hivatás; 
Referensz; Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Az internet jelentős változásokat idézett elő a felső- 
oktatási könyvtárak referensz szolgálatában. Ezek 
egyike a referensz könyvtáros oktató szerepének 
növekedése. A cikk áttekinti a téma szakirodalmát, 
foglalkozik a hallgatók új nemzedékével, akik elvár
ják a könyvtárostól az információtechnológiai jár
tasságok tanítását, megvizsgálja, milyen hatást gya
korol az internet a jelenlegi tanítási módszerekre a 
tantermi oktatásban, a web alapú oktatásban, és az 
információtechnológiai oktatásnak a tanrendbe 
való beillesztése tekintetében. Végül bemutatja azo
kat az új internet-technológiákat, amelyek hatással 
lehetnek az oktatásra és továbbképzésre. Arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a referensz könyvtáros okta
tói szerepe az információs technológia fejlődésével 
tovább fog növekedni.

02 /3 5 2
BRO U GH TO N , Kelly -  H U N KER, Stefanie Dennis -  
S IN G E R , Carol A.: Why use Web contact center soft
ware for digital reference? = Internet Ref.Serv.Q. 6.vol. 
2001. 2.no. 1-12.p. Bibliogr. 36 tétel.

Web alapú kapcsolattartó szoftver használata a 
digitális referensz során

Kommunikáció -használókkal; Könyvtárosi hivatás; 
Referensz; Számítógép-hálózat; Szoftver

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A szerzők röviden ismertetik, milyen akadályai van
nak a web alapú, ún. „használói kommunikációs 
központ” szoftver használatának a digitális refe
rensz szolgáltatásban, majd részletesen megvizsgál
ják ennek az eszköznek a lehetőségeit a referensz 
tevékenység kiszélesítésére, a személyes referensz 
interjúk kiváltására. Nevezetesen a következő kér
désekkel foglalkoznak: szolgáltatások nyújtása 
azoknak, akik intenzíven használják az internetet 
kutatásra, szórakozásra és valamilyen formális ok
tatásban való részvételre; a referensz szolgáltatás 
integrálása on-line tartalommal; a használók kuta
tása, különös tekintettel a keresőgépek és az adat
bázis-használat elégtelen ismeretére; a könyvtáros
ok lehetőségei az ún. „tanítható pillanat” kihaszná
lására; a használók virtuális megszólítása, megköze
lítése; szöveges, on-line információk a sérült hasz
nálók számára; a szóban lévő rendszer előnyei a te
lefonos és e-mail alapú referenszhez képest. A cikk 
alapvető forrásként szolgálhat olyan könyvtárak
nak, amelyek alá szeretnék támasztani digitális 
referensz szolgálat elindítását.

(Autoref. alapján)

(Autoref.)
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02 /353
VAUGHAN, Jason -  BU R N ES, Brett: Bringing them in 
and checking them out: laptop use in the modern aca
demic library = Inf.Technol.Libr. 21.vol. 2002. 2.no. 
52-62.p.

Laptop-gépek behozatalának és kölcsönzésének 
lehetőségei egy korszerű egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Olvasószolgálat

A hordozható számítógép (laptop) rendkívül rugal
masan és sokoldalúan használható egyetemi kör
nyezetben. Sok könyvtár, így a Nevada-Las Vegasi 
Egyetem (UNLV) Lied könyvtára is megengedi a di
ákoknak saját gépük bevitelét, könyvtári laptop köl
csönzését és az intézmény nagysebességű hálózatá
ra való csatlakoztatását. (A tanulmány elsősorban 
az UNLV Lied könyvtárának munkáját ismerteti 
részletesen, de mindig kitér a többi könyvtár ta
pasztalataira és megoldásaira is.)
A 2001 januárjában megnyílt Lied-könyvtárat szá
mítógépek ezreinek befogadására tervezték: gyakor
latilag bárhol kapcsolódni lehet a könyvtár hálóza
tához. A hordozható gépek miatt azonban már a 
szolgáltatás bevezetése előtt célszerű volt több kér
dést és feltételt tisztázni, hogy biztosítani lehessen 
a gépek megfelelő használatát a jogosultságok és az 
adatbiztonság figyelembevételével, és szabályozni 
kellett a gépek kölcsönzésének feltételeit is. (A 
rendszer már nyitáskor rendelkezésre állt.)
Az egyetemi szabályzat (és a józan ész is) azt írja 
elő, hogy a könyvtár hálózatába való belépés előtt a 
használónak azonosítania kell magát (az esetleges 
károkozás vagy jogsértő magatartás utólagos felde
rítése végett): erre a LINAS (Lied Network Authen
tication System) szolgál. A még nem regisztrált hor
dozható gépek speciális IP-címet kapnak, amelyet 
a használó egy webes űrlap kitöltésével kér meg, 
majd a könyvtárosok hagyják jóvá a kérést; a re
gisztrációs folyamat a használati szabályzat aláírá
sával zárul. 2002 márciusáig közel négyszázan re
gisztráltatták magukat, s a könyvtár közel hatszáz 
csatlakozási pontot biztosít számukra.

A kölcsönzés ötlete már két évvel annak bevezetés 
előtt felmerült. A programot nagyon körültekintő
en készítették elő: minden tapasztalatot összegyűj
töttek, mielőtt a húsz készülék megvásárlására és 
üzembe helyezésére sor került volna 2001 tava
szán. A készüléket a tartozékokkal együtt kölcsön
zik, és rövid használati utasítást is mellékelnek. A 
kölcsönzés időtartama legfeljebb három óra, lebo
nyolítója a média részleg. A hardver- és szoft
ver-karbantartásra és a biztonsági előírásokra is 
megfelelő időt és technológiát, illetve eljárásokat 
dolgoztak ki, amelyek természetesen tetemes költ
ségkihatással és munkaráfordítással is járnak.
A kölcsönzési program nagyon népszerű minden 
könyvtárban, elsősorban a hordozható készülék elő
nyei miatt.

(Murányi Lajos)

Lásd még 332

Könyvtárközi köl
csönzés, dokumen

tumszolgáltatás

0 2 /3 5 4
TÓ TH O VÁ, Daniela -  M ARU SIAKO VÁ, Katarina: 

Vyuzívanie elektronikych zdrojov v medzikniznicnej 
vypozicnej sluzbe = Kniznica. 3.roc. 2002. 6.no. 259- 
263-p.

Rés. angol, francia, német és orosz nyelven

Elektronikus források igénybevétele a könyvtárközi 
kölcsönzésben

Adatbázis; Könyvtárközi kölcsönzés; On-line informá
ciókeresés; On-line katalógus; Számítógép-hálózat

A könyvtárközi kölcsönzésre egyre nagyobb szük
ség van, ui. a gyarapítási keretek csökkenése és a 
beszerzendő dokumentumok drágasága miatt a 
könyvtárak már nem is álmodnak az önellátásról.
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Még szerencse, hogy az új tájékoztató eszközök és 
beszerzési módszerek siettek segítségére a könyv
tárközi kölcsönzési szolgálatoknak, s ennek köszön
hetően -  mint mondani szokás -  nem „omlottak 
össze”.

A pozsonyi Egyetemi Könyvtár könyvtárközi köl
csönző (forrásközlő, másolatküldő) szolgálata is 
messzemenően él az új lehetőségekkel. így az elekt
ronikus forrásokat illetően a következőkre támasz
kodik: EBSCO, ProQuest, Springer-Link, Web of 
Science, JADE. A Web of Science kivételével a felso
roltak teljes szövegű adatbázisok, melyek használa
tát előfizetések és licencek teszik lehetővé.

A szabadon hozzáférhető on-line adatbázisok kö
zül az alábbiakat preferálja: Medical Journal, High 
Wire Press, Medline. És persze: a központi kataló
gusok és a különféle könyvtárak nyilvános on-line 
katalógusai sem maradnak kihasználatlanul, ha a 
szükség úgy hozza.

Szlovákiában e lehetőségek ellenére sincs minden 
rendjén a könyvtárközi kölcsönzés (másolatkül
dés) terén. Űj jogszabályra volna szükség, módszer
tani segítségnyújtásra és -  főleg -  az ország köz
ponti katalógusa munkálatainak meggyorsítására. 
Végül: a könyvtári számítógépesítés kiteljesítése 
sem elodázható feladat.

(Futala Tibor)

Lásd m ég  313-314, 361, 384

Dokumentációs eljá
rások és termékeik

Lásd  302,311-312, 324, 343, 354

Hátrányos helyzetű 
olvasok ellátása

0 2 /3 5 5
C ZA JK O W S K I, Franciszek: Nowe wyzwania nie tylko 
przed bibliotekarstwem amerykanskim = Bibliotekarz. 

2002. 5.no. 5-8.p. Bibliogr.

Új kihívások nem csak az amerikai könyvtárosság 
előtt

Hátrányos helyzetű olvasó; Könyvtáros -hátrányos 
helyzetű

ENSZ, EU, UNESCO és IFLA állásfoglalások -  tör
vények, normatívák, határozatok -  egyhangúlag le
szögezik: az az állam, legyen bár igen fejlett, amely 
a fizikailag hátrányos helyzetű polgároknak nem te
szi lehetővé az akadálytalan könyvtár- és informá
cióhasználatot, nem tekinthető korszerűnek, nem 
felel meg napjaink trendjeinek.
Az irántuk való gondoskodásban etalonnak az USA 
számít. Itt adták ki az ADÁ-t (Americans with 
Disability Act nevezetű törvényt), amely az ország 
21%-ra tehető hátrányos helyzetű polgárainak élet
minőségén kíván javítani. A könyvtár- és tájékozta
tásügyben ezt a jogszabályt konkretizálja az ALA ál
tal közzétett Policy on Library Services to People 
with Disabilities. Ebben részben kötelező előírások 
szerepelnek a hátrányos helyzetűek könyvtárhasz
nálatának akadálytalanná tételét illetően, részben 
pedig fakultatív ajánlások. A dokumentumban 
egyébként kilenc fejezetre oszlanak a tudnivalók és 
követelmények, úm. a jogi alapvetésre, a könyvtári 
szolgáltatásokra, a használati környezetre, a gyűjte
ményekre, a technikai segédeszközökre, a foglalkoz
tatásra, a képzésre és továbbképzésre, az ALA kon
ferenciáin való részvétel feltételeire, valamint a té
makörrel foglalkozó ALA-kiadványokra. Ezekben a 
pontokban minden benne van, ami szükséges ah
hoz, hogy a fizikailag hátrányos helyzetűek könyv
tárhasználók legyenek, illetve hozzájussanak a szá
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mukra szükséges információkhoz. Különösen érde
kes, hogy a dokumentum foglalkoztatási és képzé
si-továbbképzési fejezete a fizikailag hátrányos 
helyzetűek koréból könyvtárosok toborzására bíztat.

(Futala Tibor)

Lásd m ég  320, 363-364

Hálózatok:, regionális 
rendszerek

02/356
Vous devez filtrer Internet. Quoique = Bull.Bibl.Fr. 47. 
vol. 2002. 4.no. 56-60.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven 

Vita az internet szűréséről

Cenzúra; Számítógép-hálózat

A BBF (Bulletin des bibliothéques de France) és az 
Enssib (Ecole nationale supérieure des sciences de 
Finformation et des bibliothéques) 2002 márciusá
ban a párizsi könyvszalonban vitát rendezett az 
internet cenzúrázásának témájában, amely alkal
mat adott a különféle, olykor ellentétes vélemé
nyek kifejtésére. Az amerikai példával kezdve a 
cikk vezetési, gazdasági és politikai szempontból 
elemzi az információk szűrésének gyakorlatát. 
Egyes hozzászólások az információk szabad áramlá
sa mellett szálltak síkra, míg mások a felügyelet nél
küli teljes szabadság visszásságaira figyelmeztet
tek. Egy dolog biztos: a kérdés korántsem tekinthe
tő lezártnak.

(Auntoref.)

02 /357
R A ZEQ , Abdul -  YO U N IS, Mustafa: The perception 
and administrative effect of Internet usage in Jorda
nian university libraries = Online Inf.Rev. 26.vol. 2002.
3.no. 193-208.p. Bibliogr.

Az internet használata és hatása a könyvtári mun
kafolyamatokra jordániai egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Felsőoktatási 
intézmény; Munkafolyamat; Munkaszervezet; Számí
tógép-hálózat

A tanulmány során 13 jordániai egyetemi könyvtár 
internethasználatát vizsgálták. A vizsgált könyvtá
rak főleg technikai szolgáltatásokra (állománygya
rapítás, katalogizálás), tájékoztatási szolgáltatások
ra és weblapok közzétételére használják a hálóza
tot. A könyvtárvezetők könyvtáraik állományának 
kiegészítőjét, a CD-ROM adatbázisok kiváltóját és 
a nyomtatott folyóiratok előfizetési költségekeinek 
megtakarítási lehetőségét látják benne, de úgy tart
ják, hogy a hálózat sohasem helyettesítheti a nyom
tatott könyveket. Úgy vélik, a hálózat jó hatással 
van a személyzet elégedettségére, motivációjára, a 
szolgáltatások sebességére és kényelmére, a haszná
lók elégedettségére, ám alig van hatással a könyvtá
rak költségvetésére. Optimális kihasználását a kö
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