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Res. angol nyelven

Az egyetemi könyvtári rendszerek gépesítésének 
új szakasza: hogyan szembesüljünk a cserével?

Egyetemi könyvtár; Integrált gépi rendszer; Szoftver
választás

Napjainkban is több olasz egyetemi könyvtár kény
szerül -  a körülmények hatására -  arra, hogy újra 
átgondolja automatizálási választását. Úgy tűnik, 
ötévenként kell az egyetemi könyvtáraknak szembe
sülniük a változtatás témájával.
A felsőoktatási és kutatási minisztérium 1998-as 
felmérésében szerepelt 10 féle integrált könyvtári 
rendszer fele jelenleg a leselejtezés fázisában van, 
mások pedig szőkébb körben vannak használat
ban. Ugyanakkor a piacon megjelent néhány új ge
nerációs termék is, miáltal a piac élénk marad, a 
könyvtáraknak pedig újabb választási lehetőségei 
vannak. A piac fejlődése és a globalizáció nyomán 
egyre kevésbé az a kérdés, hogy egy-egy szoftver 
hol készült, sokkal inkább arra kell figyelmet fordí
tani, hogy az adott integrált könyvtári rendszer or
szágon belül, vagy nemzetközileg elterjedt-e. Úgy 
tűnik ugyanis, hogy az elterjedtebb, nem egy-egy 
országra korlátozódó használatú szoftvernek (és

előállítójának, karbantartójának) nagyobb esélye 
van a hosszú életre.
Egy új rendszer kiválasztásának folyamatát és 
szempontjait nagyjából már ismerjük, ugyanakkor 
ezekhez számos új elem, új szempont is járul: a 
konzorciumok erősödésével egyre nagyobb az 
együttműködést, a munkamegosztást szolgáló funk
ciók iránti igény, nagyobb hangsúlyt kapnak a me
nedzsment-funkciók és fontos igény a nemzetközi 
szabványokhoz való alkalmazkodás.

(Mohor Jenő)
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DAHL, Kerstin: Lund University Libraries and the move 
to Virtua in a networked environment = Program. 
36.VOI. 2002. 2.no. 110-116.p.

Új integrált rendszer a Lundi Egyetemi Könyvtárban
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A Lundi Egyetem Svédország egyik legnagyobb fel
sőoktatási intézménye, amelynek keretében 150 ki- 
sebb-nagyobb könyvtár működik. A lundi egyete
mi könyvtár 1986 óta használta a VTLS integrált 
könyvtári rendszert, hasonlóan a göteborgi és az 
uppsalai egyetemi könyvtárhoz.
A svéd könyvtárak közös katalógusának (Libris) 
gazdája a stockholmi Királyi Könyvtár. A Libris 
gyökerei az 1960-as évekig nyúlnak vissza. Kezdet
ben öt könyvtár, ma közel száz könyvtár vesz ben
ne részt. Az adatbázis a nemzeti bibliográfia anya
gát 1976-tól, a svéd kiadványok anyagát 1866-tól, a 
18. századi svéd irodalmat, a hamarosan megjele
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nő svéd könyveket, a finn nemzeti bibliográfiát
1996-tól, a svéd könyvtárakban beszerzett külföldi 
könyveket és periodikumokat 1968-tól, a svéd 
könyvtárak által beszerzett külföldi monográfiákat 
1945-től, továbbá kilencven dán, finn és norvég tu
dományos és szakkönyvtár időszaki kiadványait 
tartja nyilván. Egyes 1866, illetve 1945 előtti doku
mentumok is szerepelnek benne. A lundi egyetemi 
könyvtár 1698 óta kapja a svéd kiadványok 
kötelespéldányait.

A lundi egyetemi könyvtár számítógépes rendszere 
korábban terminálok hálózatán működött, a hasz
nálói igények miatt a 90-es évek végén merült fel a 
kliens-szerver felépítésű szoftver megvásárlásának 
a szükségessége. Ekkor döntöttek a Unix operációs 
rendszer és a Virtua, a VTLS harmadik generációs 
rendszere mellett, a költségeket pedig az ezredfor
dulós átállásra tartalékolt, fel nem használt pénz
alapból (Y2K) fedezték. Mivel a könyvtár szakem
berei folyamatosan figyelemmel kísérték a VTLS 
fejlesztését, nem új rendszert szereztek be, hanem 
a korábbi rendszer korszerű, a nemzetközi szabvá
nyoknak megfelelő, könnyen elsajátítható és 
használóbarát továbbfejlesztett változatát.

2000 augusztusában, amikor egy tíz fős munkacso
port dolgozni kezdett, az országban és helyben is 
nagy változások zajlottak. 1998-ban a Libris a 
USMARC formátum svéd változata, a SweMARC 
mellett döntött, és 2000 tavaszára tervezték a kö
zös katalógus konverziójának befejezését. A Libris 
nem sokkal ezután áttért a MARC21 formátumra. 
Időközben azonban a göteborgi egyetemi könyvtár 
-  amely szerződést kötött a VTLS-sel a Virtuára 
való áttérésről -  jelentős előrehaladást ért el a 
SweMARC-konverzió területén. A MARC21-gyel 
kapcsolatos bizonytalanságok miatt a lundi egye
tem is a göteborgi egyetem útját választotta. Ma
gán az egyetemen belül 2001-ben új könyvtári mun
kaszervezet kezdte meg működését, amely szerint 
a kis tanszéki stb. könyvtárak önálló tevékenységét 
különböző kritériumok teljesítéséhez kötötték (heti 
35 óra nyitva tartás, három szakképzett könyvtáros 
stb.). Megkezdték a könyvtári hálózat átszervezé

840

sét, amelynek szerves része volt a tizennégy adatbá
zis (két és fél millió rekord) összevonása közös 
adatbázissá (1,3 millió rekord). Azt tervezték, hogy 
2001 januárja és júliusa között frissítik fel a Virtua 
rendszer adatbázisát a szoftver új változatával.
Az átállást előkészítő és megvalósító munkacso
port ideje java részét azzal töltötte, hogy „megtisz
títsa” az adatbázist: kezelje a duplumrekordokat, a 
tárgyszavakat, az eltérő raktári jelzeteket, a kölcsön
zéseket, és egyeztesse a változásokat a tagkönyvtá
rakkal. A munkát a tervekhez képest néhány hét ké
séssel tudták elvégezni. Gondot okozott, hogy a 
rendszer csak a szeptemberi tanévkezdésre vált mű
ködőképessé. A fordítási munkákat Göteborgban 
már elvégezték, csak néhány kiigazításra volt szük
ség. A nehéz kezdés ellenére a rendszer jól műkö
dik.
Néhány hónap elteltével, amikor a közös katalógus 
konverziója rendben lezajlott, a három, VTLS-t 
használó könyvtár (a lundi, a göteborgi és az 
uppsalai egyetemi könyvtár) közös előkészítés után 
áttért a SweMARC-ról a MARC21 formátum hasz
nálatára. A lundi egyetem Lovisa adatbázisa a 
http://biblio.lub.lu.se címen érhető el.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 335, 339
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W A LLER, Nicole: You are here: will libraries go to 
antarcti.ca to transform the O PA C = Am.Libr. 33.vol. 
2002. 6.no. 72-74.p.

Web-katalógusok helyett böngészhető, alakítható 
térképek

Ember-gép kapcsolat; On-line katalógus; Szoftver

Van még esély a könyvtárak arculatának megújítá
sára -  véli Tim Bray programozó, aki képes átfor
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málni a könyvtárak webes katalógusait böngészhe
tő' grafikus térképekké: ezek az ábrák szemlélete
sen ábrázolják, mekkorák és hol találhatók a külön
böző könyvtári állományrészek (nyomtatott köny
vek, elektronikus könyvek, videók, hangzó anya
gok és adatbázisok).

Tim Bray eddigi pályafutása impozáns: leginkább 
az XML egyik első fejlesztőjeként és az Open Text, 
az első internetes kereső tervezőjeként ismert, de ő 
készítette a VisualNet for Libraries programot is, 
amely a web alapú alkalmazások új generációja le
het; ez olyan szoftver, amely a könyvtári katalógu
sok szerkezetének ábrázolását szolgálja, és az első 
lépés a böngészhető OPAC-ok felé. A 2000-ben ala
pított Antarctica rendszerek elsődleges célja válla
lati intranetes adattérképek készítése és forgalma
zása volt; a Map.net, az internet navigációs térképe 
pedig ennek a koncepciónak a próbaköve és marke
tingeszköze. Amikor ez a sajtó érdeklődését is fel
keltette, a könyvtárosok is jelentkeztek potenciális 
érdeklődőként. Egyes vállalatoknál az adattérképek 
nem voltak igazán tetszetősek a szervezetlen adattö
meg miatt, a könyvtárak esetében azonban -  ép
pen a rengeteg hierachikus adat miatt -  ezek az ál
lományok könnyen megjeleníthetők szemléletes 
formában.

A Belmont Abbey főiskola (Észak-Karolina) könyv
tára végzi a VisualNet béta-tesztelését 2001 ősze 
óta, miután előzőleg egy könyvtáros konferencián 
látták a szoftver bemutatását, amely az egyes állo
mányrészeket ikonok formájában jeleníti meg -  el
sősorban azokat, amelyekre a könyvtár fel kívánja 
hívni a figyelmet. A Belmont Abbey-i könyvtár tér
képén, amely egy könyvállványt jelenít meg, első
sorban az új szerzeményekre akarták felhívni a fi
gyelmet. A térkép minden „polcán” a legújabb tíz 
mű ikon formájában jelenik meg, ezáltal egyrészt 
több figyelmet kapnak az elektronikus könyvek, 
másrészt böngészhető terek állnak rendelkezésre. 
(Néhány illusztráció és szöveg szemlélteti is a meg
oldásokat.)

Az evanstoni Northwestern Egyetem egyik könyvtá
rosa is úgy véli, hogy van létjogosultsága a hasonló 
programoknak, de nem látja értelmét annak, hogy 
ezeket túl sok könyvtári funkcióra kiterjesszék. Pil
lanatnyilag a magas ár is határt szab az alkalmazás
nak, hiszen bevezetése több mint 18 ezer dollárba, 
vagyis 4,5 millió forintba kerül az első évben. A 
program különböző adatbázisok és több könyvtár 
egyidejű megjelenítésére is képes. A tervező számá
ra ideális lenne, ha az integrált könyvtári rendsze
rek forgalmazói ezt a programot is kínálnák, de 
még nem született konkrét megállapodás velük. (A 
VisualNetről további információkkal szolgál a 
Source Online a www.techsource.ala.org címen.)

(Murányi Lajos)

Lásd még 352, 382

Elektronikus
könyvtől1
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H U TZLER , Evelinde -  S C H U P F N E R , Gerald: The 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek: a succesful ser
vice for electronic journals in Germany = Ser.Libr. 
41vol. 2002. 3/4.no. 255-270.p.

Elektronikus folyóiratkönyvtár: sikeres elektroni- 
kusfolyóirat-szolgáltatás Németországban

Egyetemi könyvtár; Elektronikus folyóirat; Kutatás in
formációellátása; Számítógép-hálózat; Teljes szöve
gű adatbázis

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

A Regensburgi Egyetemi könyvtár egy új szolgálta
tást fejlesztett ki (Elektronische Zeitschriftenbiblio
thek, EZB) az elektronikus folyóiratok használatá
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ra. Az elektronikus folyóiratok könyvtárát
1997-ben nyitották meg, és jelenleg 138 könyvtár 
használja. A résztvevő könyvtárak együttműködése 
nyomán a használók egy folyamatosan frissített, ki
váló minőségű szolgáltatásban részesülnek. Az EZB 
sok elektronikus folyóirathoz biztosít kényelmes 
hozzáférést. Az ingyenes és az előfizetett folyóira

tok egyetlen használói felületről érhetők el. Min
den cím utal a cikk teljes szövegének hozzáférhető
ségére. Az elektronikus folyóiratok számának növe
kedése nyomán a szolgáltatás is folyamatosan növek
szik. Népszerűségét statisztikai adatok bizonyítják.

(Autoref.)

Lásd még 316, 347, 350, 366, 378

Múzeumok,
levéltárak

Lásd 385

Kiadói tevékenység
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SM UROVA, N. I.: ISBN: dostizenia i perespektivy = 
Bibliográfia. 2002. 2.no. 33-35.p.

ISBN: eredmények és perspektívák

Előzetes kiadványszámozás

A nemzetközi szabványos kiadványszámozással 
(ISBN) kapcsolatos feladatok több szempontból is 
fontos részét képezik az Oroszországi Könyvkama
ra tevékenységének: egyrészt alkalmazásán keresz
tül Oroszország részt vehet a mintegy 14 éve tartó, 
erre irányuló nemzetközi összefogásban, másrészt

ez az eszköz segíti az országon belüli könyvpiac va
lamennyi szereplőjének tevékenységét.

2001-ben jelent meg az ISBN nemzetközi tájékozta
tójának 27. kiadása, amely 210 ország több mint 
499 ezer kiadójának adatait tartalmazta, ez 8,4 szá
zalékkal nagyobb mennyiség, mint az előző évben. 
A tájékoztató természetesen évről évre módosul, az 
egyes nemzeti ISBN-irodák szorgalmasan küldik új 
adataikat. Jelenleg a világon összesen 134 irodacso
port létezik. 2001-ben nyolc új iroda kapcsolódott 
be a munkába: többek között Azerbajdzsán (9952), 
Nepál (99933) és Haiti (99935). Az ISBN-program- 
ban hivatalosan 160 ország vesz részt, ezek nagy 
többsége ma már elektronikus formában továbbít
ja adatait. Oroszország 2002 februárjában több 
mint ezer 2001-ben létrejött új kiadó leírását juttat
ta el a nemzetközi központhoz. Amíg a XX. század
ban az ISBN alapját a nyomtatásban megjelent ki
adványok jelentették, addig a XXI. század már az 
elektronikus kiadványok százada is lesz. A Nemzet
közi ISBN-iroda az új kiadványtípusok esetében is 
szabályzatok összeállításával segíti a nemzeti irodá-
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