
Digitalizálás

02/384
M Ü H LBERG ER, Günter: Digitising instead of mailing 
or shipping. A  new approach to interlibrary loan 
through customer-related digitisation of monographs = 
Interlend.Doc.Supply. 30.vol. 2002. 2.no. 66-72.p.

Digitalizálás -  postázás helyett. Könyvek digitali
zálása könyvtárközi kölcsönzési kérések kapcsán

Digitalizálás; Dokumentumszolgáltatás; Könyvtárközi 
kölcsönzés

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

Miközben a folyóiratcikk-szolgáltatás jelentős fejlő
désen ment át, a monográfiák könyvtárközi köl
csönzése ma is úgy folyik, ahogyan indult: a hasz
náló igényének kielégítése érdekében a könyvet 
egyik helyről a másikra postai úton juttatják el. A 
BOOKS2U nevű projekt új megközelítési módot ve
zet be, melynek során a kért monográfiát digitali
zálják és a digitális változatot egy digitális könyvtá
ri webhelyen teszik elérhetővé. A projektben a 
grazi és az innsbrucki egyetem könyvtárai (http:// 
www.kfunigraz.ac.at/ub/ illetve http://ub.ibk.ac.at/), 
valamint a linzi egyetem számítástechnikai tanszé
ke vesz részt, ez a három szervezet alkotja az 
Austrian Literature Online (ALÓ) nevű munkacso
portot. A projekt 2001 szeptemberétől 2003 márciu
sáig tart, eredményeiről megvalósíthatósági tanul
mány keretében számolnak majd be a résztvevők.

(Autorej. alapján)

02/385
A S T LE , Peter -  MUIR, Adrienne: Digitization and pres
ervation in public libraries and archives = J. Libra- 
riansh. Inf.Sci. 34.vol. 2002. 2.no. 67-79.p. Bibliogr.

A hozzáférés és az állományvédelem dilemmái a 
közkönyvtárakban és levéltárakban folyó digitali
zálási projekteknél

Állományvédelem; Digitalizálás; Hozzáférhetőség; 
Közművelődési könyvtár; Levéltár

A cikk azt vizsgálja, milyen kapcsolat van a brit 
szakkönyvtárak és levéltárak digitalizálási projekt
jeiben a hozzáférhetőség és a megőrzés között. A fő 
kérdések: a kiválasztás hatása a hozzáférésre; az 
eredeti, illetve a digitális dokumentumok megőrzé
se; a digitalizálási projektek pénzügyi kérdései. A 
cikk nem foglalkozik a digitalizálás műszaki szem
pontjaival. A fenti kérdésekkel kapcsolatos tapasz
talatok összegyűjtésére 20 brit közkönyvtár és levél
tár körében végeztek felmérést. Azt találták, hogy 
csak kevés könyvtár tett meg minden tőle telhetőt 
az eredeti dokumentumok megőrzése érdekében, s 
így nem sokat tettek a digitális anyag megőrzéséért 
sem. Annak ellenére, hogy a digitalizálással a hoz
záférhető dokumentumok száma jelentősen növe
kedett, a digitalizált anyag köre meglehetősen 
szűk, és a kiválasztást sokkal inkább a szerzői jogi 
lehetőségek, mint az igények motiválják. A felmé
rés rámutatott arra is, hogy az állomány egy kis ré
szének digitalizálására fordított költségek aránytala
nul magasak az állomány többi részének hagyomá
nyos állományvédelmére fordított költségekhez ké
pest.

(Autoref.)
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02/386
G REG O R Y, Esther -  RYAN, Mike: C H ILD E: using the 
Internet to explore the heritage of European children’s 
literature = New Rev.Child.Litiibrariansh. 7.vol. 2001. 

21-27.p.

CHILDE -  az európai gyermekirodalmi örökség fel
tárása az internet segítségével

Digitalizálás; Ifjúsági és gyermekkönyvek; Illusztrá
ció

A CHILDE (Children’s Historical Literature 
Disseminated Throughout Europe), azaz a történeti 
értékű európai gyermekirodalom programját a 
buckinghamshire-i megyei könyvtár olvasószolgála
tának európai csoportja dolgozta ki hét európai 
(két angol, holland, ír, két német és olasz) partneré
vel közösen. Ennek nyomán 2000 májusában pályá
zatot nyújtottak be az Európai Bizottság Culture 
2000 programjához, amelytói 2000 őszén százezer 
euró támogatást kaptak. A programban részt ve
vőit 2000 novembere óta sikeresen tevékenykednek 
az alábbi területeken:

-  a régi európai gyermekkönyv-gyűjtemények 
1070 illusztrációjának kiválasztása (közel egy
millió 1890 előtt megjelent kötetből!), ezek fotó
zása és digitalizálása,

-  a digitalizált képek bemutatására szolgáló web- 
oldal létrehozása
(címe htttp://www.bookchilde.org),

-  a metaadat-követelmények kidolgozása és a bib
liográfiai információk tárolására szolgáló adat
bázis létrehozása,

-  oktatási program kidolgozása tanárok, diákok 
és irodalomtörténészek számára (népmesék, il
lusztráció-történet, a gyermekirodalom társadal
mi-kulturális kontextusa, a régi irodalom és a 
drámai műfajok témakörben),

-  a gyűjteménykezelés „legjobb gyakorlatáéról 
szóló beszámoló publikálása a weben (a megőr
zés-restaurálás, a katalogizálás, használat és

hasznosítás területén szerzett tapasztalok alap
ján),

-  projektmegbeszélések és nemzetközi konferen
cia szervezése (utóbbi 2001 októberében, 
„Opening the Portai” címmel).

A program sikere nyomán felvetődött annak a gon
dolata is, hogy rakják le a régi gyermekkönyv-gyűj
temények európai hálózatának alapjait is. 2001 nya
rán közzétett felhívásukra több mint hatvan intéz
mény jelentkezett: nyilvános, magán, egyetemi és 
nemzeti könyvtárak jelezték, hogy részt vennének 
a folytatásban, de Indiából, Ausztráliából, Üj-Zé- 
landról és az Egyesült Államokból is érdeklődés 
mutatkozott. A folytatásban a bibliográfiai feltárás 
kiszélesítése, a digitalizálás, kisebb restaurálási 
programok is szerepelnének a felek szervezett és 
aktív összefogásával.

(Murányi Lajos)

Audiovizuális, elekt
ronikus, optikai infor

mációhordozók

02/387
B E LL , Lori -  McCOY, Virginia -  P E T E R S , Tom: 
E-books go to college = Libr.J. 127.vol. 2002. 8.no. 
44-46.p.

Amerikai egyetemi hallgatók tapasztalatai az 
elektronikus könyvekkel -  oktatási és könyvtári 
vonatkozások

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
könyv; Felmérés [forma]

Az elektronikus könyvek, különösen a személyi di
gitális asszisztens (Personal digital assistant, PDA) 
elnevezést kapott palmtop gépeken futók, pályafu
tását fellendülések és bukások egyaránt jellemez
ték.
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2001 októberében egy nyolchetes periódusban al
sóbb éves főiskolások körében, irodalom órákon 
vizsgálták az elektronikus könyvek használatát. Két 
könyvolvasó készüléket használtak.

Az RCBA REB 1100 a Rocket eBook továbbfejlesz
tett változata. Viszonylag jól ismert készülék, ame
lyet főként közkönyvtárak használnak. Könnyen ke
zelhető, mérete nagyjából a nyomtatott könyvekkel 
azonos, több könyv szövegét képes tárolni, sötét
ben háttérvilágítást kínál, lehetővé teszi a betűnagy
ság változtatását, a szövegben való keresést, a jegy
zetelést, továbbá beépített értelmező szótárral ren
delkezik. Hosszú élettartamú, újratölthető akkumu
látorokkal működik, a PDA-kra jellemző funkció
kat (határidőnapló, számológép stb.) nem nyújt, ki
zárólagosan könyvolvasásra való.

A Franklin eBookMan 2001-ben jelent meg a pia
con, PDA-ként is használható, elemekkel működik.

Annak ellenére, hogy létrejött az Open E-book szab
vány, alapvető probléma volt a használandó szöve
gek esetében, hogy nem mindig állnak rendelkezés
re az adott technológia megkövetelte formában 
(egyik vagy másik könyvolvasó készüléken).

A hallgatók nagy többsége a technológia és funkcio
nális korlátok ellenére mindkét típusú könyvolvasó 
készüléket használta órai és otthoni olvasásra. Az 
órai olvasásban a legfőbb nehézséget az oldalszá
mozás hiánya okozta. Egyik készüléket sem vesztet
ték, lopták el, nem is rongálódtak meg.

Az oktatók szerint a könyvolvasó készülékek hasz
nálata nem zavarta az oktató munkát. Sok keveseb
bet olvasó hallgatót motivált az elektronikus könyv 
és a beépített szótár.

Összességében a REB jobban szerepelt: kevesebb 
hardver- és szoftverhibát produkált ez a típus, a 
tölthető akkumulátorok hatékonyabbak voltak, 
mint az elemek. A Franklin egy közepes PDA-nak 
bizonyult, amely könyvolvasásra is használható. A 
személyi információkat kezelő eszközök szélesebb 
körű elterjedésével várható, hogy a könyvtáraknak

nem kell olyan könyvolvasó készülékeket beszerez
niük, amelyek PDA-ként is működnek.
A szövegek betöltése a könyvolvasó készülékekbe 
és a készülékek kezelése időigényes, az olvasóknak 
nyújtott technikai help-desk szolgáltatás nagy kihí
vást jelentett a könyvtárosoknak, akiknek ki kellett 
dolgozniuk a kölcsönzési időre, a használat módjá
ra, a kölcsönzendő objektumokra (könyvolvasó, 
tok, adapter stb.), a szövegek feltöltésére vonatko
zó szabályzatokat. Nehézséget jelentett, hogy ezek 
a készülékek hitelkártyával fizető magánszemélyek
nek készülnek, nem könyvtárosoknak.

(Koltay Tibor)

02/388
HURD, Julie M. -  B LE C IC , Deborah D. -  RO BIN SO N , 
Ann E.: Performance measures for electronic journals: 

a user-centered approach = Sei .Tech nol. Libr. 20.vol. 
2001. 2/3.no. 57-71.p. Bibliogr.

Előnyös-e az elektronikus folyóiratok előfizetése a 
használók szempontjából?

Elektronikus folyóirat; Használó; Hatékonyság

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

A University of Illinois Chicago könyvtárában egy 
célzott mintán vizsgálták a természettudományi, 
műszaki és orvosi elektronikus folyóiratokat. A tu
dományterületeket tágan értelmezték, minden fon
tosabb szállítótól érkező, a kereskedelmi és a 
nonprofit kiadók által kiadott, továbbá egyedi meg- 
rendelésű folyóirat két-két számát vizsgálták. Mi
vel az értékelési módszert kívánták tesztelni pilot 
formájában, statisztikák nem készültek.
A vizsgálatot az úgynevezett Kano-modell alapján 
végezték, amelyben a fogyasztói elvárások három 
szintje szerepel. Az alapszint (vagy az elvárások 
szintje) a piac által elvárt minimumot jelenti, ame
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lyek nem teljesülése estében elégedetlenek a fo
gyasztók. Egy elektronikus folyóirat esetében ilyen 
elvárás, hogy szabványos böngészővel és kiegészí
tőkkel (Acrobat Reader) nézhető, a nyomtatott ki
adással egy időben elérhető legyen. A szokványos, 
kifejezett szükségletek, vagy teljesítmény-minőség 
(performance quality) azokat a jellemzőket foglalja 
magában, amelyeket a tipikus felhasználó elvárna. 
Az elektronikus folyóiratok esetében ilyenek lehet
nek a táblázatok és grafikonok nyomtatható oldalai
ra mutató kis képek, a hivatkozásokhoz és iroda
lomjegyzékekhez levezető szöveges csatolók, a cikk 
egyes részei közötti könnyű navigáció, a hagyomá
nyos folyóirat-funkciókat (böngészés, szerző, téma 
szerinti keresés) lehetővé tevő interfész. Az érdekfe
szítő (exciting) minőség olyan innovatív vonásokat 
tartalmaz, amelyekre nem gondol a felhasználó, 
azonban örömmel fogadná, ha rendelkezésre állná
nak. Ilyenek lehetnek az idézett cikkekhez, az elekt
ronikus különlenyomatokhoz, az idézett cikkek 
adatbázisokban megjelenő referátumaihoz, kiegé
szítő adattárakhoz (pl.GenBank), a témát részlete
ző írásokhoz (pl. enciklopédia-cikkekhez) vezető 
csatolók. A modell feltételezi azt is, hogy egy-egy 
jellemző megítélése idővel változik: a korábban kü
lönlegességnek számító vonások szabványossá vál
hatnak.

adással egy időben nem volt elérhető az elektroni
kus változat. A felhasználók nem tekintik a referá
tumot a teljes szöveg megfelelő helyettesítőjének. 
A folyóiratok ugyanis néhány esetben nem kellően 
definiálták a teljes szöveg fogalmát.
A szokványos szükségleteket általában jól kielégítet
ték a folyóiratok. Könnyen olvashatók és navigálha
tok, az illusztrációk jól megjeleníthetők, a legtöbb 
szállítónál megvannak az alapvető keresési lehető
ségek. Több termék személyre szabható. Több nem 
szöveges információhoz nyújtanak csatolókat.
Az elektronikus folyóirat-beszerzésében nem min
dig a legolcsóbb forrás a legjobb. Érdemes több 
szállító ajánlatát összevetni egymással.

(Koltay Tibor)

02/389
DIEKM ANN, Bernd -  KO RB, Nikola -  S C H R O E D E R , 
Kathrin: Langzeitverfügbarkeit digitaler Dissertationen
-  das Projekt CA RM EN -A P4 „Persistent Identifier” und 

die Koordinierungstelle „DissOnline” = Information. 53. 
Jg . 2002. 3.no. 161-166.p.

Res. angol nyelven

A digitális disszertációk hosszú távú elérhetősége
-  a CARMEN-AP4 nevű projektről

A vizsgálatban ennek megfelelően figyelték az elekt
ronikus folyóiratok frissességét (ide értve az elekt
ronikus változatnak a nyomtatottnál korábbi meg
jelenését); a csatolók meglétét más teljes szövegek
hez, a szerző e-mail címéhez, adatbázisokhoz stb.; 
a navigáció jellemzőit és a keresési lehetőségeket; a 
csatolókat tartalmazó html- és a nyomtatásra cél
szerű pdf-fájlok meglétét; a kiegészítő alkalmazá
sok szükségességét, pl. RealPlayer-lejátszóét 
audio-klippekhez; a dokumentációt, súgókat és 
GYIK-fájlokat; a személyre szabás lehetőségeit, így 
e-mailben történő értesítést, keresések eltárolását.

Az alapigények közül a legtöbb panaszt az okozta a 
vizsgált folyóiratok körében, hogy a nyomtatott ki

Disszertáció; Dokumentumazonosítás; Elektronikus 
publikáció; Megőrzés; Nemzeti könyvtár

Elsősorban a nemzeti könyvtárakra várnak új fel
adatok az on-line kiadványok gyűjtése, megőrzése 
és szolgáltatása terén, és főleg a digitális dokumen
tumok hosszú távú hozzáférésének a biztosítása 
okoz gondot: megfelelő eljárásokat kell kidolgozni 
a minőségellenőrzéshez a kiadványok emulálása, 
konvertálása és migrációja során. Ez a kérdéskör 
külön feladatként szerepel a német nemzeti könyv
tár (Die Deutsche Bibliothek, DDB) tevékenységé
ben. 1998-ban az on-line disszertációk és a habili- 
tációs értekezések archiválásával kezdődött a mun
ka, hiszen ezek a dokumentumféleségek mennyisé

836 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4.



gileg is jelentősek, tudományos értékük miatt pe
dig célszerű volt elérésüket minél gyorsabban bizto
sítani.

A nemzeti könyvtár részt vett 1998 és 2000 között 
a Német Kutatási Társaság (Deutsche Forschungs
gemeinschaft, DFG) Dissertationen Online program
jában is, és az ott szerzett tapasztalatok kiaknázá- 
sása és továbbfejlesztése érdekében egy koordináci
ós részleget alakított ki, a DissOnline-t, amelynek 
az lett a fő feladata, hogy irányelveket dolgozzon ki 
a disszertációk egységes feldolgozására és hosszú 
távú megőrzésére. Ezzel egyidőben a „Tartalom- 
elemzés, keresés és metaadat: hatékony hálózati te
vékenység’ [Content Analysis, Retrieval and Meta
data: Effective Networking) program 4. számú rész
projektjében (CARMEN -  Arbeitspaket 4) sikere
sen tesztelték azt a „megbízható azonosítót” 
(persistent identifier, Pl), amelyet az on-line 
disszertációk azonosítására is fel lehet használni. 
(A programról részletesen a 
http://www.bis.uni-oldenburg.de/carmen_ap4/ cí
men lehet tájékozódni.)

A tanulmányban a szerzők, akik a német nemzeti 
könyvtár munkatársai, elsősorban az on-line 
disszertációk hosszú távú szolgáltatásának szem
pontjából ismertetik a koordinációs részleg felada
tait, valamint a CARMEN-AP 4 projekt célkitűzése
it és eredményeit (többek között az on-line doku
mentum-azonosító számstruktúra kidolgozását is), 
majd további céljaikról és terveikről számolnak be.

(Murányi Lajos)

02/390
MANUEL, Kate: The place of e-prints in the publication 
patterns of physical scientists = Sci.Technol.Libr. 20. 
vol. 2001 1.no. 59-85.p. Bibliogr.

Az elektronikus különlenyomatok helye fizikusok 
publikációs tevékenységében

Elektronikus publikáció; Felmérés; Különlenyomat; 
Publikálás -tudományos kiadványoké

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

Az ún. e-printek, a nyomtatott különlenyomatok 
elektronikus változatai, amelyeket a kutatók a 
gyors, informális kommunikáció érdekében hasz
nálnak, újabban nagyon elszaporodtak. Az e-print 
kiszolgálók növekvő száma és az e-printek készíté
sének és hozzáférésének kérdései intenzívebb kuta
tást igényelnének. A jelen tanulmány egy három 
szerverről véletlenszerűen kiválasztott e-print min
tát vizsgál, a következők megállapítása céljából: a 
szerzők típusa és munkahelye (ország szinten); a 
társszerzőség aránya; hivatkozás más e-printekre; 
a hagyományos, „recenzált” kiadványokban is pub
likált dolgozatok aránya; az e-printek átalakítása 
lektorált publikációkká.

(Autoref)

Lásd még 300, 304, 312-313, 316, 331, 334, 340, 
354, 395
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Kommunikációs
technikák

02/391

KLA SÉN , Lars: Migrating an online service to WAP -  a 

case study = EI.Libr. 20.vol. 2002. 3.no. 195-201.

Átállás on-line szolgáltatásról WAP-ra -  svéd 
esettanulmány

On-line információkeresés; Szabvány; Számítógép
hálózat; Telefon

A jelenleg kapható mobiltelefonok többsége WAP- 
os, az ilyen telefonok tulajdonosainak 10-15%-a 
azonban sohasem használja ezt a szolgáltatást. A 
WAP segítségével számos szolgáltatás érhető' el, az 
információs szolgáltatások (adatbázisok, on-line 
szolgáltatások) közül alig találunk ilyet. Sok szolgál
tatás (pl. folyóiratcikkek, jelentések, szabadalmak 
teljes szövege) nem is közvetíthető WAP-pal, a szol
gáltatók pedig kivárnak.

On-line szolgáltatást WAP-eléréssel Svédországban 
az InfoTorg cég biztosít, amely 25 szolgáltatáshoz, 
szolgáltatásonként esetenként több adatbázishoz kí
nál hozzáférést.

A WAP-szolgáltatás problémája a képernyők kis 
mérete, a kis adatátviteli sebesség (9,6 kbit/s) 
(amely azonban a képernyőn történő amúgy is limi
tált megjelenítés miatt nem számottevő korlátozó 
tényező), valamint az, hogy az adatok maximum 
1400 karakter hosszúságú csomagokban küldhe

tők, továbbá a mobiltelefonok billentyűzetének 
használata nehézkes.
A legtöbb WAP-szolgáltatás alapját internetszerve
rek képezik, amelyek WML (Wireless Markup 
Language) formátumú adatokat szolgáltatnak. A 
WML egy, a korlátozott sávszélességhez alkalmaz
kodó XML-formátum.
A mobiltelefonok egy része a UP.browser böngé
szőt használja, mások a Microsoft Mobile Explorer 
böngészőt, vannak továbbá egyedi, gyártótól függő 
mikroböngészők. 2001-ben megjelent a Mobile 
Browser WAP és a Mobile Browser Universal 
Edition, amely a UP.browsert váltja fel. A Mobile 
Browser WAP a ma működő mobilok többségében 
alkalmazott WAP 1.2 szabványnak felel meg, míg a 
Mobile Browser Universal Edition a WAP 2.0-nak, 
így WML-ben, XHTMBasic-ben, valamint cHTML- 
ben megírt alkalmazások futtatására is képes.
A legtöbb WAP kapuszolgálatot telefontársaságok 
üzemeltetik, de a biztonságos adattovábbítást meg
követelő szolgáltatások külön kapuszolgálatot mű
ködtetnek, amely használhatja a WAP biztonsági 
rétegét, a Wireles Transport Layer Security 
(WTLS) protokollt.
Az InfoTorg az Ericsson WAP kapuszolgálat közre
működésével dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy az 
OTA (Over the air) funkciójával SMS-ben küldjék a 
konfigurációs adatokat a mobiltelefonokra, így a 
konfiguráció viszonylag egyszerű.

(Koltay Tibor)
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