
Külföldi folyóirat-figyelő

A gyűjtemények nevű főosztály feladata a 
könyvtár összes gyűjteményének alakítása-fej- 
lesztése. Formátumra való tekintet nélkül itt szü
letnek meg az állománygyarapítási döntések, s 
ide tartozik az állományvédelmi (kötészet, fizikai 
feldolgozás és lopásvédelem) és a „szakgyűjte - 
mények és archívumok” nevű részleg is.

Az ún. közvetítő főosztályhoz (interpretation) 
tartoznak a „referensz” és a „könyvtárhasználati 
képzés” nevű egységek és a letéti könyvtárak; 
ez utóbbiak azért, mert ezen állományok fizikai 
elkülönülése megkívánja, hogy mind a referensz- 
szolgáltatás mind a könyvtárhasználati oktatás 
helyet kapjon bennük.

Az állományhasználati főosztály centralizálja 
az összes könyvtári anyag használatát, formától 
és helytől függetlenül, összehozva mindenfajta 
kölcsönzési és ehhez kapcsolódó tevékenységet 
(normál és könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés, 
raktárosi munka stb.). Itt kapnak helyet a speciá
lis formátumok (mikroformák, szoftver, térképek 
stb.) gyűjteményei is, amelyek csak ezen kiadvá
nyok kölcsönzésével és karbantartásával foglal
koznak -  a gyarapítás és a róluk való tájékozta
tás a megfelelő központi egységben történik.

Az irányítási főosztály egységei a következők
kel foglalkoznak: költségvetés; épület, berende
zések; személyzet; számítógépesítés; fejlesztés.

Az ismertetett szervezeti modell azt sugallja, 
hogy a könyvtárosoknak — fennmaradásuk érde
kében -  a jövőben másképpen célszerű a 
könyvtár feladatairól gondolkodniuk: a szolgálta
tásokat nem a saját szempontjukból, hanem a 
használók szemszögéből kellene szemlélniük, 
akiket elsősorban az érdekel, hogy az általuk ke
resett információhoz minél hamarabb hozzájus
sanak, függetlenül az illető információ „csoma
golásától”.

(Novák István)

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

91/118
HAVENS, Carolyn: Teen suicide and the library = 
Public Libr.Q. 10.vol. 1990. 2.no. 33-42.p. Bib- 
liogr.

Tizenévesek öngyilkossága és a könyvtár

Beteg olvasó; Ifjúsági könyvtár; Ifjúsági olvasó

A tizenévesek öngyilkossága sokakat érintő 
probléma, előfordulása napjainkban drámai mó
don egyre gyakoribbá válik. Részben a tizenéve
sek izgatott lelkiállapotával függ össze. A könyv
tárosok és a könyvtárak közvetlenül és közvetve 
egyaránt bekapcsolódhatnak e probléma megol
dásába. A könyvtárosokat arra kérik, hogy pártfo
golják a fiatal felnőtteket, ehhez az Amerikai 
Könyvtáregyesület ajánlásokat állított össze az 
őket fogadó könyvtári részlegek számára. A köz- 
művelődési könyvtárak közvetlenül úgy tudná
nak segíteni, hogy olyan programokat szponzo
rálnának, amelyek a fiataloknak segítenének az 
ideges és depressziós lelkiállapotot megszüntet
ni, illetve a szülőknek és pedagógusoknak a ve
szélyeztetett tizenéveseket felismerni, és a társa
dalom figyelmét növelni e probléma iránt. A 
könyvtárosoknak, akik arra gyanakodnak, hogy 
egy tizenéves használó vagy akár egy könyvtáros 
öngyilkosságra készül, közbe kell avatkozniuk, 
lehetőség szerint erre szakosodott tanácsadó
hoz vagy intézményhez irányítva a fiatal felnőttet.

(Autoref.)

Iskolai könyvtárak

Lásd 151

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

91/119
JACOB, Merle: Get it in writing: a collection 
development plán fór the Skokie Public Library = 
Libr.J. 115.vol.1990.14.no. 166-169.p. Bibliogr.
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Rögzítsük írásban -  állományalakítási terv a 
Skokie Public Library-ben

Állományalakítás; Irányelvek -könyvtári

A Skokie Public Library-ben az állománygya
rapítás válogatási szempontjait 25 éve írták le 
utoljára. A szisztematikus selejtezés érdekében, 
az online kölcsönzési rendszer lehetőségeivel él
ve elhatározták, hogy állományalakítási politiká
jukat írásban rögzítik.

A gyarapító könyvtárosok számára három 
kérdőívet állítottak össze. A kitöltésre egy-egy 
hónap állt rendelkezésükre. Az első kérdőív a 
selejtezésre vonatkozott: témakörönként vizsgál
ta, hogy a selejtezés megfelelő-e, kielégítő-e, 
mekkora az időigénye, milyen gyakran van rá 
szükség, milyen segédletek alapján. -  A máso
dik kérdőív a rendelési folyamatot vizsgálta: a ki
választás tényezőit, a segédleteket, a többespél
dányok kérdését. — A harmadik kérdőív a retros
pektív és a jövőbeni gyarapítást tekintette át: a 
visszamenőleges gyarapítás szükségességére, a 
segédletekre, a folyóirat-állomány hiányaira, a le
mondandó előfizetésekre, a mikrofilmlapos fo
lyóirat-változatokra tért ki.

A program koordinátora hetente két Dewey- 
szám vagy dokumentumtípus kérdőíveit tekintet
te át és vitatta meg a kitöltő szakemberrel. A gé
pi kölcsönzésnyilvántartásból nyert adatok hasz
nos adalékokat szolgáltattak a gyűjtemény 
behatárolásához. A megbeszélések során a 
könyvtár személyzete pontosította a dokumen
tum összeállításának elveit. A munkába később 
bekapcsolódott a feldolgozó, a kölcsönzési és az 
ifjúsági részleg vezetője is.

Maga a dokumentum a következő részekből 
áll: a célok ismertetése, állománypolitikai kérdé
sek, eljárások, végül részlegenkénti elemzés De- 
wey-számok vagy témák alapján (felépítése: a 
gyűjteményrész ismertetése, befolyásoló ténye
zők, gyarapítási terv, őrzés és törlés, fejlesztési 
elképzelések). Ezután minden egyes Dewey- 
szám, téma vagy dokumentumtípus esetében fel
tüntették a jelenlegi és a jövőre tervezett gyűjtés 
szintjét. A dokumentumban leírták a gyarapítási 
elképzelések revíziójának módszerét is. (A cikket 
a gyarapítási útmutató „Történelem és útleírások” 
része illusztrálja.)

A dokumentum másfél év alatt készült el, jó 
váhagyta a könyvtár tanácsa. Terjedelme 115 ol

dal. Világosan leírja a válogatók teendőit és a vá
logatás módszereit, rögzíti a gyűjtemény fejlesz
tésének tervét. Olyan jól sikerült, hogy a Köz- 
művelődési Könyvtárak Egyesülete (PLA) kiadni 
készül.

(Hegyközi Ilona)

91/120
STRÁTER, Hans -  STRÁTER, Elisabeth: Die 
Einsatzmöglichkeiten dér neuen ekz-Datenbank 
für die Vermittlung und Erschliessung Schöner 
Literatur = Buch Bibi. 42.Jg. 1990. 8.no. 640- 
644.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Az ekz (a reutlingeni Könyvtárellátó) új adat
bázisának alkalmazási lehetőségei a szépiro
dalom közvetítésében és feltárásában

Adatbázis; Állománygyarapítási 
Szépirodalom; Tárgyi feltárás

A Lektorátus-kooperáció által működtetett 
„Informationsdienst” (bővebb leírását ld.: 
91/121) nemcsak az új könyvek és más doku
mentumok piacának áttekintéséhez és a beszer
zési döntéshez ad kurrens tájékoztatást, hanem 
az ismertetett művek adatainak és recenziójának 
utólagos visszakeresését is lehetővé teszi. Az évi 
mintegy 10 ezer tételt tartalmazó „teljes kiadás” 
adatait a berlini Német Könyvtári Intézetben szá
mítógépen tárolják. (A cikk írásakor 35 ezer 
dokumentumegység adatai álltak rendelkezésre.)

Az adatbankban a következők alapján lehet 
keresni: a szerző, a cím bármelyik szava, egyéb 
bibliográfiai adat (kiadó, év, ISBN-szám), az Álta
lános Könyvtári Osztályozási Rendszer (ASB) jel
zetei, tárgyszavak. Az adatbankot bármelyik 
könyvtár használhatja, a legkisebb is, mindössze 
az alábbi eszközökkel kell rendelkeznie: 1. sze
mélyi számítógép winchesterrel (10 megabyte) 
és hajlékonylemez-meghajtóval (2500 DM); 2. 
akusztikai csatlakozó (200 DM); 3. kommuni
kációs szoftver, pl. Genesys (1000 DM); 4. eset
leg: nyomtató (700 DM). 1990 végéig a használat 
díjtalan volt, csak a telefonköltség jelentett 
kiadást.

Az adatbank egyedülálló lehetőséget kínál a 
közművelődési könyvtárosok régi vágyainak
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Külföldi folyóirat-figyelő

megvalósítására: a szépirodalom tartalmi (és 
egyéb gyakorlati szempontok szerinti) feltárásá
ra. A művek értékelésénél figyelembe vették a 
korábbi ilyen irányú könyvtárosi kísérleteket, min
denekelőtt Pejtersen és Austin a 70-es években 
kifejlesztett és publikált rendszerét. A gépi feldol
gozás azonban most lehetővé tette a szempon
tok bővítését is.

Jelenleg a szépirodalmi művek értékelése az 
Informationsdienstben tíz kategória szerint törté
nik, ennek megfelelően a művek tízféle szem
pont alapján kereshetők vissza:

1. A cselekmény (2-3 mondatban).
2. A cselekmény helyszíne (pl. „Tengerpari 

kisváros Norvégiában”).
3. Társadalmi környezet (pl. „Ipari környezet” 

-  „Hegedűkészítő család, zenei miliő”).
4. A cselekmény időpontja (pl. „1982 körül”).
5. Az előadásmód (pl. „izgalmas” — „humo

ros”).
6. A szerzői szándék (pl. „A szerző életböl

csességeket hirdet”).
7. Közérthetőség, a megértéshez szükséges 

szint (pl. „Világos, egyszerű mondatok” -  „A ha
józási szakkifejezések megértését rövid szógyűj
temény segíti”).

8. Kapcsolódás más művekhez vagy szer
zőkhöz.

9. Műfaj (pl. „Kalandregény” -  „Művészre
gény”).

10. Könyvtári hasznosíthatósága. Ajánlás (pl. 
„Minden könyvtár számára ajánlott”).

(Katsányi Sándor)

91/121
ROTHBART, Otto-Rudolf: Die Lektoratskoopera- 
tion -  Aufgabe, Organisation, Entwicklungsstand 
= Bibliothekar. 44.Jg. 1990. 8.no. 475-477.p.

Gyarapítási tanácsadás az NSZK-ban -  fel
adatok, szervezési kérdések, helyzetkép

Állománygyarapítási tanácsadó

Németországban régi hagyományokra épül a 
könyvpiac könyvtárosi szemmel történő, intéz
ményesen szervezett áttekintése és az errő! 
adott írásos (újabban: gépi) tájékoztatás. Már a 
századfordulót követő években rendszeres is
mertetést kaptak a népkönyvtárosok a számukra

ajánlott újdonságokról „Népkönyvtári lapok” cím
mel, a II. világháború után pedig már 1948-ban 
megindult a tájékoztatás, akkor még ideológiai 
(népművelői-pedagógiai) megfontolásokból. Ma 
a megjelenő művek tömege kényszerít az elő
zetes válogatásra és bemutatásra. Évente 60-70 
ezer mű jelenik meg német nyelven, ebből kell 
kiválogatni azt a kb. 10 ezer címet, mely a köz- 
művelődési könyvtárak számára releváns, s 
melynek beszerzése anyagilag nem lehetetlen.

A cikk az egykori NDK könyvtárosait ismerteti 
meg azzal az intézménnyel, melynek szolgáltatá
sait a nyugatnémet kollégák rutinosan használ
ják: az új könyvekről tájékoztató ún. Lektorátus
kooperációval. E vállalkozás célja, hogy a megje
lent új művek jegyzékének összeállításával, 
tágabb és szűkebb körű válogatással és a mű
vek ismertetésével megkönnyítse a közművelő
dési könyvtárak állománygyarapítási döntéseit. 
Az együttműködésben részt vesz: a Német 
Könyvtárak Szövetsége, a Közművelődési 
Könyvtárosok Egyesülete és a Könyvtárellátó 
(ekz). Munkamegosztásuk: a Könyvtárak Szövet
sége biztosítja a szaklektorokat a könyvpiac tel
jes körű áttekintésére, a Közművelődési Könyv
tárosok Egyesülete a szakszerű könyvismerteté
si munkát, a Könyvtárellátó pedig fizet mindezért.

A könyvtermést áttekintő lektorok munkája a 
nemzeti könyvtár (Deutsche Bibliothek, Frankfurt 
am Main) adatszolgáltatására épül. A recenzió 
megírásához a Könyvtárellátó megszerzi az adott 
mű nyomdai mintapéldányát is. A recenzenseket 
a Könyvtárosok Egyesületének megbízásából a 
Buch und Bibliothek folyóirat szerkesztősége to
borozza, ő szervezi munkájukat is, a tiszteletdíjat 
viszont a Könyvtárellátó fizeti. (Könyvismerteté
senként átlag 40 márkát, 1989-ben összesen 250 
ezer márkát.) Ugyancsak a Könyvtárellátó gon
doskodik a könyvjegyzékeket és az ismertetése
ket tartalmazó tájékoztató jegyzékek kiadásáról 
is. A következő jegyzékek jelennek meg:

-  „ekz -  Informationsdienst, teljes kiadás” 
ára 1990 első felében 1877 DM.

-  „ekz -  Informationsdienst, válogatott ki
adás” -  ára 276 DM.

-  Fachstellen-Empfehlungsliste „Neue Bü- 
cher” ; az állami könyvtári módszertani központok 
által javasolt könyvajánlások, ára 7,30 DM.

A Lektorátus évente 9 ezer német nyelvű 
könyv számbavételét tervezi (hétezer ismeretköz
lő, ezer-ezer szépirodalmi ill. ifjúsági mű). A 
gyakorlatban a számbavett művek mennyisége
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eléri a tízezret. 1987-ben „Ergánzungs-ID” kiegé
szítő sorozat indult, közel kétezer cím feldolgo
zására. (Féléves ára 336 DM)

A Lektorátus a könyveken kívül egyéb médiá
kat is feldolgoz jegyzékein, pl. hangzó anyago
kat, videokazettákat, játékokat; adatbázisa pedig 
lehetővé teszi az utólagos visszakeresést is.

(Katsányi Sándor)

91/122
JACKEL, Manfred -  RINGLEB, Joachim: KOAKZ 
— Computergestützte Akzession für kleinere 
Bibliotheken = ABI-Tech. 10.Jg. 1990. 3.no. 
229-232. p.

A KOAKZ -  számítógépes gyarapítási szoftver 
kisebb könyvtárak számára

Gépi állománygyarapítás; Szoftver

A kis- és középkönyvtárak számára alig léte
zik számítógépes állománygyarapító rendszer, 
legalábbis elérhető áron. A katalogizáló rendsze
rek a gyarapítást általában csak mellékesen ke
zelik. Több intézmény (Teilbibliothek Koblenz dér 
Universitát Kobienz-Landau, Institut für Informa- 
tik) együttműködésével olyan rendszert készítet
tek, amelyik elsősorban monográfiákat képes 
kezelni. A KOAKZ (Koblenzer Akzessionssystem) 
használatához egy IBM-PC szükséges keményle
mezzel, és egy nyomtató.

A KOAKZ menüvezérelt program. A főmenü
nek az alábbi kínálata van: 1. Beszerzendők, 2. 
Megrendelve, 3. Reklamálva, 4. Statisztika, 5. Át
emelt állomány, 6. Nyomtatás, 7. Adatgondozás.

A Beszerzendők fájlba a RAK szerinti legfon
tosabb adatelemekkel kerülnek be a címek. Az 
árat, a szállítót, a megrendelő nevét és a költ
ségvetési rovatot is tartalmazzák a rekordok. A 
külföldi szállítóknál történő megrendelésekhez 
automatikusan számítja ki a rendszer az árat tíz
féle valutában. Keresni lehet a fájlban szerző, 
cím, ISBN szám, szakterület, szállító és egy spe
ciális keresési szempont alapján. Böngésző 
üzemmódban a teljes állomány áttekinthető és 
szükség szerint kiválaszthatók a rekordok. Az 
egyes címekből tetszőleges számú katalógus- 
cédula nyomtatható, így küldik a megrendelése
ket a szállítókhoz. A kinyomtatás után az egyes 
címeket a rendszer külső állományba helyezi,

ahonnan azok később a Megrendelve, ill. Rekla
málva opciókkal érhetők el.

A Megrendelve opcióval történik az adatok 
módosítása, törlése, ill. a leltározás. A rekordok
ban szereplő adatok kiegészíthetők, ami a ké
sőbbi katalogizálási munkát lényegesen meg
könnyítheti vagy akár helyettesítheti is. Az így ki
egészített adatokkal ismét nyomtatható cédula.

A Reklamálva opció segítségéve! jegyzék ké
szülhet azokról a könyvekről, amelyek megadott 
határidőig nem érkeztek be, ezek is kinyomtat
hatók cédula formában a szállítók számára.

A Statisztika az árak összesítését, átlagszámí
tást, nyelvek stb. szerinti darabszám-összesítést 
végez.

Az Átemelt állomány opcióval a mindenkori 
éves beszerzések rekordjai kerülnek leltár után 
egy fájlba, amiből év végén nyomtatott jegyzék 
vagy leltárkönyv készülhet. Az itt található rekor
doknak a Siemens SIKAT nevű katalogizálási 
rendszerébe való konvertálásán most dolgoznak. 
A leltározott címeket képes a KOAKZ tovább is 
kezelni, amennyiben erre igény van.

A Nyomtatás opcióval végtelenített katalógus- 
kártyákra történik a címek kinyomtatása, az igé
nyeknek megfelelő rendezés után. A könyvtár 
nevét, címét és a formanyomtatványt automati
kusan állítja elő a rendszer.

Az Adatgondozás a megrendelésekkel kap
csolatos adatok aktualizálására szolgál (szállítók, 
könyvkereskedők címei, szakcsoportok neve). Itt 
válaszható ki a nyomtatási formátum is (kataló
guscédula, jegyzék, leltárkönyv).

A KOAKZ a dBASE-lll adatbáziskezelővel ké
szült és Clipperrel fordították le. Az adatokhoz va
ló gyorsabb hozzáférést nyolc indexfájl biztosítja. 
A rendszert nagy adatbiztonsággal szervezték, 
mind az egyes rekordok leltározás utáni törlését, 
mind pedig a lemezre történő mentést tekintve.

A KOAKZ rendszert 1988-ban kezdték el 
használni Koblenzben. A mintegy hatezres évi 
gyarapodáshoz 500-700 új rendelést szükséges 
kezelni, amelyet egy Olivetti PCS 286 márkájú 
AT-gépen a rendszer segítségével egyetlen mun
kaerő képes elvégezni.

(Kovács Lászlóné)

91/123
GRIHANOV, U.A.: Novoe v komplektovanii fon- 
dov massovyh bibliotek = Aktual.Vopr.Bibl.Rab. 
1990. 126-137. p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Új vonások a szovjet közművelődési könyv
tárak gyarapításában

Állománygyarapítás; Közművelődési könyvtár

A szovjet könyvkiadás folyamata demokrati
zálódik, a kiadók már nem csak az előre beter
vezett műveket adhatják ki, és távlati terveik 
összeállításakor figyelembe kell venniük az olva
sók igényeit is. A könyvtárak is közvetlenül bele
szólhatnak a tervezett könyvek összetételébe és 
példányszámába (1987 óta a moszkvai nagy
könyvtárak képviselői részt vesznek a központi 
kiadók tanácsadó testületében, és hasonló 
együttműködést terveznek a helyi kiadókkal is).

A Kulturális Minisztérium és az Össz-szövet- 
ségi Kiadói Tanács 1991-93-ra távlati programot 
állít össze a könyvtárak által igényelt könyvek új
rakiadásáról. A program sikere nagymértékben 
függ az állománygyarapítók munkájától, ugyanis 
nekik kell közvetíteniük az olvasói igényeket a 
Lenin Könyvtárba. Tervezik fontos hivatalos és 
enciklopédikus művek, kézikönyvek kiadását is.

A könyvkereskedelem köteles elsőbbséget 
biztosítani a könyvtáraknak. A készlet 20%-át a 
könyvtárak számára tartja fenn; a Könyvtárellátó
nak átadott könyvek 50-55%-a szépirodalom; so- 
ronkívül és teljességgel ki kell elégíteni a könyv
tárak szak- és kézikönyvekre vonatkozó igényeit; 
az aktuális társadalmi-politikai tematikájú iroda
lommal a megjelenés után max. 10 nap alatt el 
kell látni a könyvtárakat. A könyvtáraknak meg 
kell tagadniuk az érdektelen könyvek átvételét a 
Könyvtárellátónál a megrendelt, de már kifogyott 
könyvek helyett. Az eddigi gyakorlattal ugyanis 
éppen a könyvtárak legitimálják a rossz könyvki
adást, és mellesleg pazarolják a gyarapítási kere
tüket.

Az állomány minősége attól függ, hogy a 
könyvtárak garantáltan megkapják a legjobb, 
legkeresettebb könyveket. Ezt elvben jogszabály 
biztosítja a számukra, de a valóságban hatása 
alig érzékelhető. A 70-es években létrehozott ún. 
könyvtári sorozat összetételének meghatározá
sába 1987 óta a nemzeti könyvtár -  a könyvtá
rak körében végzett előzetes igényfelmérés 
alapján -  is beleszól. A sorozat ma már nem
csak a közművelődési, hanem a felsőoktatási 
és iskolai könyvtárak számára is hozzáférhető.

Az állomány minőségét alapvetően az ún. 
törzsállomány összetétele határozza meg. 1988

bán mintakatalógust adtak ki a belevágó orosz 
nyelvű művekről, és hasonlók már néhány köz
társaságban is megjelentek a nemzeti irodalom 
klasszikus alkotásairól. Ezek a „minimumlisták” 
csak segítik a gyarapítókat, de a könyvtár állo
mányát a szolgált közösség érdekei szerint kell 
összállítani. -  Az av-anyagok közül egyelőre 
csak a diafilmek gyarapításához nyújtanak köz
ponti segítséget. Külön problémát okoz a köz- 
művelődési könyvtárak számára a szak- és is
meretterjesztő irodalom beszerzése, mivel min
den könyvtárnak a saját olvasóközönsége 
igényei alapján kell az állomány szakterületi 
összetételét meghatároznia.

Az elavult könyvek (főként a társadalmi-politi
kai és történelmi kiadványok) selejtezésében két 
véglet van: vagy a régi félelmek és bürokratikus 
hagyományok miatt nem merik kezdeményezni, 
vagy a minisztérium józan megfontolásra intő 
körlevele ellenére minden 1985-ig megjelent ilyen 
tárgyú művet válogatás nélkül ki akarnak dobni. 
A nem vagy kevéssé használt irodalomtól (a köz
pontosított rendszerekben az állomány mintegy 
40%-a) szintén nem egyszerű megszabadulni: 
hosszas felajánlási procedúra után lehet a lakos
sági értékesítéssel, majd a zúzdába küldéssel 
próbálkozni.

Az állománykivonás során a könyvtáros és az 
olvasói közösség gazda módján bánjon az állo
mánnyal. Azt, hogy mit és milyen mennyiségben 
kell megtartani vagy kivonni, az olvasók valódi 
igényei határozzák meg, és ez a pangás idősza
kának irodalmára is vonatkozik.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 124-125,152,159,170

Különgyűjtemények

91 /124
LUBRANO, John: The antiquarian music dealer 
and the music librarian = Notes. 47.vol. 1990. 
1.no. 21-27.p.

A zenei antikvárius és a zenei könyvtáros kap
csolata

Állománygyarapítás; Antikvárium; Zenei könyvtár
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Jóllehet világszerte több ezer a könyvekkel és 
a kéziratokkal foglalkozó antikváriumok száma, 
nyugodtan állíthatjuk, hogy a csupán zenével 
foglalkozó antikváriusok száma nem több har
minc-negyvennél. A cikk a régi, ritka zenei doku
mentumokkal kereskedő antikváriusok és a ze
nei könyvtárosok kapcsolatáról szól.

A szerző akkor kezdett zenei anyagokkal is 
foglalkozni a boltjában, mikor Sam Orlinick zenei 
antikváriussal közelebbi kapcsolatba került, majd 
Orlinick halála után hozzákerült a gyűjteménye 
is, amelynek katalogizálása évekig folyt. A zenei 
antikvárius elsődlegesen üzletember és nem tu
dós. Csupán az üzlet tárgyai, a ritka, értékes ze
nei dokumentumok tartoznak a tudomány világá
ba. A megfelelő állomány megszerzésének igen 
sok forrása van, ezek közé tartoznak az aukciók 
és a zenei könyvtárak is. Igen sok zenei könyvtár 
ad el ugyanis zenei dokumentumokat -  kézirato
kat -  a zenei antikváriumoknak.

Nagyon lényeges, hogy a könyvtárak a szá
mukra nem lényeges zenei dokumentumokat -  
duplumok, a gyűjtőkörbe nem tartozók stb. -  
úgy tárolják, hogy az antikvárius megismerked
hessen az állományuk teljességével. Az 
antikvárius és a zenei könyvtáros között egyértel
mű, korrekt üzleti kapcsolatnak kell kialakuinia. 
Ennek három formája van: a könyvtáros és az 
antikvárius megállapodik az árban, a könyvtár át
adja a megvásárlandó dokumentumot, az antik
várius pedig a pénzösszeget. A második lehető
ség, hogy a könyvtár nem pénzt kér, hanem egy 
másik zenei ritkaságot, azaz cserekapcsolatra 
lépnek. A harmadik lehetőség, hogy a könyvtár 
bizományba adja át az antikváriumnak eladásra 
szánt dokumentumait.

Az antikváriumokban a zenei dokumentumo
kat éppen úgy kezelik, mint a könyvtárakban. Az 
újonnan vásárolt anyagokat csak a feltárás, kata
logizálás után helyezik el az állományban. A bolt 
referensz-állománya lehetővé teszi, hogy a kéz
iratokat, ritkaságokat is beazonosítsák. Évente 
két-három alkalommal kiadják a bolt állományá
nak teljes jegyzékét. Vannak olyan zenei művek, 
amelyek be sem kerülnek a katalógusba, mert a 
vásárlás után azonnal felajánlják magánszemé
lyeknek, vagy könyvtáraknak.

Az antikvárius munka egyik legérdekesebb te
rülete a dokumentumok értékbecslése. A becsü
sökre nagy felelősség hárul, lényeges a szakmai 
tudásuk és elfogulatlanságuk. Egy-egy ritka 
könyvekkel és kéziratokkal foglalkozó becsüs

óradíja 75 és 150 dollár között mozog. Amennyi
ben egy-egy könyvtár nincs egészen tisztában az 
eladásra szánt állományrészének értékével, min
denképpen igénybe kell vennie a becsüs szakér
telmét. A zenei antikváriusok és a zenei könyvtá
rosok szorosabb kapcsolata az utóbbi 10-15 év
ben sokat fejlődött. A további együttdolgozást 
elősegíthetné, ha a könyvtárak állománygyarapí
tási keretében lenne egy elkülönített rész az an
tikvár vásárlások céljára.

(Skaliczki Judit)

Lásd még 147

Raktározás

91/125
LARSEN, Svend: Strukturtilpasning eller trussel 
mód kulturen? Traek af den vesttyske debat om 
magasinbehov og kassation i de videnskabelige 
biblioteker = Nord.Tidskr.Bok- Biblioteksvas. 
77.arg. 1990. 2.no. 50-58.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Dán vélemény a tudományos könyvtárak állo
mányának apasztásáról és a tároló könyvtá
rakról folytatott német vitával kapcsolatban

Állományapasztás; Tároló könyvtár

Dániában sok nagykönyvtár küzd raktári hely
hiánnyal. A Kulturális Minisztérium felkérte a 
Nemzeti Könyvtáros Hivatalának bizottságát, 
hogy vizsgálja meg, van-e lehetőség a helyigény 
csökkentésére selejtezéssel, ill. van-e szükségük 
a tudományos könyvtáraknak tároló könyvtárra. 
A vizsgálat során tanulságosnak találták a témá
val kapcsolatos NSZK-beli vita, feltételezések és 
megoldások tanulmányozását.

A vitát a Wissenschaftsrat (a Tudományos Ta
nács -  egy tanácsadó és koordinációs szerve
zet) 1986-os jelentése váltotta ki. Az új raktárak 
beruházási igénye olyan nagy lenne, hogy más 
sürgős igények kielégítésével (pl. számítógépes 
könyvtári rendszerek létesítésével) egyidejűleg 
létesítésükre nem kerülhetne sor. Ezért a raktári 
helyigény csökkentésére a jelentés a következő
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két javasolta: a) a gyarapodás mérséklése (pl. le
mondás az ajándékokról és cserekiadványokról), 
b) a disszertációk publikálásával kapcsolatos 
szabályozás módosítása (a tudományos könyv
tárak gyarapodása e dokumentumtípusból éven
te 5-10 ezer tétel), c) a ritkán használt dokumen
tumok tároló könyvtári elhelyezése. Külön tároló 
könyvtár létesítése helyett azt ajánlotta a jelen
tés, hogy néhány már meglévő könyvtárat bízza
nak meg archív megőrzéssel.

Az ajánlások erőteljes tiltakozást váltottak ki. 
Az elvi ellenvetések a nagy, átfogó gyűjtemé
nyek létesítésével kapcsolatos európai hagyomá
nyokon alapulnak. A gyakorlati ellenvetések sze
rint a selejtezés és a tároló könyvtári elhelyezés 
annyira költséges lenne, hogy a kívánt megtaka
rítás nem lenne elérhető. Ezen túlmenően a 
szolgáltatások is károsodnának, a könyvtárközi 
kölcsönzések számának növekedése miatt.

Az ajánlások bírálói hajlamosak elfeledkezni 
arról, hogy az erőforrások szegényesek, és a fel
adatokat fontossági sorrendbe kell rendezni 
(amit az ajánlások meg is tesznek). Azt javasol
ják, hogy a korlátozott erőforrásokat használják 
fel arra, hogy több dokumentum váljon könnyeb
ben hozzáférhetővé (sok régebbi könyvtárban 
vannak ui. zárt raktárak), és hogy készüljön a 
könyvtárak gyűjteményéről online katalógus, az 
egyszerű lelőhely-megállapítás érdekében.

A német vita tanulsága a dán könyvtárak szá
mára: a könyvtárak új helyzetben vannak, új igé
nyekkel szembesülnek, miközben a rendelkezé
sükre álló pénz csökkent. Ez a helyzet szakmai 
kihívást jelent, a hagyományos megoldások már 
nem alkalmazhatók.

(Autoref.)

91/126
JYLHA-PYYKÖNEN, Annu: A national repository 
fibrary: the Finnish solution = Interlend.Doc. 
Supply. 18.vol. 1990. 3.no. 98-100.p.

Egy országos tároló könyvtár létrehozása: a 
finn megoldás

Tároló könyvtár

Finnországban 20 egyetemi és egyéb felső- 
oktatási könyvtári hálózat, 10 tudományos köz
ponti könyvtár és mintegy 1000 közművelődési

könyvtár működik, összállományuk egy 1987. 
évi felmérés szerint mintegy 45 millió kötet, az évi 
növekedés a tudományos könyvtárak esetében 
3-4%-os, a közművelődési könyvtáraknál pedig 
kb. 6%-os.

Az Országos Tároló Könyvtár (OTK) létesíté
sének gondolata az 1970-es évek végén merült 
fel. Előkészítésében fontos szerepet töltött be a 
Finn Tudományos Tájékoztatási és Szakkönyvtá
ri Tanács. A Tanács az egyetemi könyvtárak rak
tározási problémáinak megoldására háromlép
csős javaslatot dolgozott ki:

-  az egyetemi könyvtáraknak -  a gyűjtőkö
ri együttműködésben szerepet vállaló könyvtá
rak kivételével -  raktári nehézségeik enyhítése 
érdekében állományuk évi növekedését 50%-kal 
csökkenteniük kell, tehát ki kell alakítaniuk állo- 
mányapasztási politikájukat;

-  az állományból kivont dokumentumokat át 
kell adniuk egy központi tároló könyvtárnak;

-  az anyag hozzáférhetőségét javítaniuk kell 
szolgáltatásaik továbbfejlesztésével és könyvtár- 
közi együttműködés révén.

Az OTK létesítéséről szóló törvényjavaslat 
március 1-jéve! lépett életbe. A tároló könyvtár 
megvalósítására -  a Művelődésügyi Minisz
térium felügyelete alatt -  Kuopióban került sor 
egy 1975-ben hivatali és raktári célokra épült 
épületben. Mintegy 5 évnyi gyarapodás befoga
dására van hely, évenként 5000 méternyi polc
igénnyel számolva. Az épület további részeinek 
igénybevétele és megfelelő berendezéssel való 
ellátása kb. 40 évre biztosíthatja az OTK helyigé
nyét, mintegy 300 000 folyóméter raktári polc 
beállításával.

Az OTK működését igazgató tanács ellenőr
zi, amelynek tagjai a Művelődésügyi Minisztéri
um, az egyetemi könyvtárak és egyéb tudomá
nyos könyvtárak, valamint a közművelődési 
könyvtárak képviselői. Az OTK irányelveket ad ki 
a részére átadandó anyagok válogatására és át
adására vonatkozóan, és erőforrásaihoz képest 
gondoskodik a szállításhoz szükséges személy
zetről és költségekről is.

Az OTK-nak átadott dokumentumok a tulajdo
nába kerülnek. Minden dokumentumból és annak 
valamennyi kiadásából 1-1 példányt őriz meg. 
Hírlapokat, audiovizuális anyagokat és történeti 
értékű műveket nem vesz át a könyvtáraktól.

Az anyag tárolása numerus kurrensben törté
nik a polcok optimális kihasználása érdekében. 
Az állományról számítógépes katalógus készül
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VTLS (Virginia Technical Library System) rend
szerben, amelyet az egyetemi könyvtárak is hasz
nálnak központi katalógusukhoz. Valamennyi 
tétel katalogizálásra kerül, de csak a legszüksége
sebb adatokkal. Az OTK katalógusai hozzá
férhetők más könyvtárak számára is a számítógé
pes rendszer útján, mikrofilmlapon vagy kötetben.

Az OTK induló személyzete 8 fő volt, a közeli 
jövőben várhatóan 16 főre fog emelkedni.

Az OTK szolgáltatásai térítés nélkül vehetők 
igénybe. A kérések telex, facsimile, számítógép, 
telefon vagy posta útján juttathatók el. A hiányzó 
adatokat az OTK kiegészíti saját forrásai alapján, 
de tájékoztatási szolgáltatást nem nyújt. Az épü
letben megvan a lehetőség kutatótevékenység 
végzésére is.

1988-ban, a tényleges működés megkezdése 
előtt körleveles felmérést végeztek az érintett 
könyvtárak körében, hogy hajlandók-e és ké
szek-e anyagot átadni az OTK-nak. A megkérde
zett 70 könyvtár mintegy 15.000 méternyi raktári 
polcot igényelt, 60%-ban könyvek számára.

Az Országos Tároló Könyvtár feladatkörének 
bővítése kézenfekvő: egyrészt a hírlapok és au
diovizuális anyagok tárolása, másrészt a beérke
zett és feleslegessé váló duplumanyag újraelosz
tása (vagyis clearing-house-szerű funkció) merül 
fel. A finn Unesco-bizottság hasznosnak tartaná, 
ha a fölöspéldányokból a fejlődő országok is ré
szesedhetnének.

(Balázs János)

Feldolgozó munka

9 1 /1 2 7
MORSE, Helen -  HOLLAND, Matthew: 
Cataloguing av materials on DOBIS/LIBIS = 
Audiov.Libr. 15.vol. 1989. 3.no. 134-141.p.

Audiovizuális anyagok feldolgozása DO- 
BIS/LIBIS-ben

Audiovizuális anyag; Gépi dokumentumleírás; 
Gépi osztályozás; Integrált gépi rendszer

A Bristoli Műszaki Egyetem Könyvtárában
1986-ban vezették be az IBM DOBIS/LIBIS integ
rált számítógépes rendszerét. A cikk azokról a

problémákról és megoldási módjaikról szól, ame
lyekkel az audiovizuális anyagok feldolgozása 
során találkoztak. Minden olyan könyvtár találhat 
magának aktuális tanácsokat a cikkben, ahol 
audiovizuális anyagok számítógépes feldolgozá
sa folyik, függetlenül attól, hogy DOBIS/LIBIS 
vagy más rendszerben.

9 1 /1 2 8
BROADWAY, Rita — QUALLS, Jane: Retrospec- 
tive conversion of periodicals: a shoestring ex- 
perience = Ser.Libr. 15.vol. 1988. 1/2.no. 99-
111-P-

Folyóirat-állomány retrospektív konverziója: 
egy olcsó megoldás

Folyóiratkatalógus; Gépi folyóiratkezelés; Kon
verzió; Letöltés

A Memphis State University könyvtára 1979- 
ben kezdett hozzá a monográfiák katalógusának 
konvertálásához az OCLC adatbázisának fel- 
használásával, így kézenfekvőnek tűnt, hogy a 
mindeddig katalogizálatlan folyóirat-állomány 
gépreviteléhez is az OCLC MARC-S rekordjainak 
átvételével kezdjenek hozzá. Azonban a prog
ramhoz semmiféle plusz anyagi forrás nem állt 
rendelkezésre sem felszerelésre, sem személy
zetre, így az egész munkát a napi feladatok közé 
illesztve, részidőben kellett elvégezni. így a min
tegy 5000 kurrens és 14 000 retrospektív címet 
tartalmazó állomány gépi fájljának kialakítása 
végtelen folyamatnak tűnt, ami sok esetben el
kedvetlenítette a személyzetet, olyannyira, hogy 
többen kiléptek.

A folyóirat-állomány addig csak cím szerint, a 
kardex-nyilvántartásból volt hozzáférhető, így a 
szabványos bibliográfiai leírást, részletes állo
mányadatokat és tárgyi feltárást is biztosító adat
bázist a kisszámú, túlterhelt és nem eléggé kép
zett személyzet csak a Katalogizáló Osztály köz
reműködésével tudta létrehozni. Csak azon az 
osztályon rendelkeztek összeköttetéssel az 
OCLC adatbázisához, az erre szolgáló terminá
lok pedig az osztály napi munkájához is le voltak 
foglalva.

Első lépésként a projektben résztvevő sze
mélyzetet házi továbbképzésben részesítették. 
Megismerkedtek az OCLC rekordformátumával
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az időszaki kiadványokat illetően, megtanultak 
az adatbázisban keresni, foglalkoztak a Library 
of Congress tárgyszórendszerével és az AACR2- 
vel. Ezután egy 300 folyóiratból álló kis gyűjte
ményen kipróbálták a folyamatot: leltárt készítet
tek, leválogatták a megfelelő rekordokat az 
OCLC adatbázisából, majd megfelelően kiegé
szítették és megszerkesztették azokat. Ezután a 
Központi Könyvtár folyóiratállományának leltáro
zása következett manuálisan kitöltött adatlapok
ra, melyek az illető folyóirat címét, címváltozása
it és a részletes állományadatokat tartalmazták. 
A gépi rekordok kiegészítésénél ezekről dolgoz
tak. Ezután valamennyi címet és megváltozott cí
met kikeresték az adatbázisból és kinyomtatták 
ezeket a rekordokat, majd összekapcsolták az 
egy folyóirathoz tartozókat. Az OCLC adatbázi
sából azokat a rekordokat válogatták le, melye
ket az LC vagy más, a leírás helyességéért fel
elősséget vállaló intézmény („Conser library”) 
vitt be, és a lehető legtöbb adatot tartalmazták. 
Arra is figyelemmel voltak, hogy a rekord az ere
detit, a papír- vagy mikrofilmmásolatot írja-e le; 
annak megfelelően, hogy a könyvtár állományá
ban az illető folyóirat milyen formában van meg. 
Ezután a rekordokat kiegészítették a helyi állo
mányadatokkal, a közölt tárgyszavakat verifikál
ták ill. átszerkesztették, a névformákat egysége
sítették és hozzáírták a könyvtárspecifikus adato
kat (raktári jelzet, péidányszám, kötött ill. 
mikrofilmezett egységek jelölése stb.). Az így át
szerkesztett rekordokat a Katalogizáló Osztály 
vitte be az OCLC adatbázisába és a könyvtár on
line katalógusába (CLSI LIBS 100). A gyarapo
dást a meglévő rekordokhoz már a Folyóirattár 
személyzete írja hozzá egy Apple He típusú szá
mítógéppel. A manuális nyilvántartást akkor fog
ják megszüntetni, amikor a rekordok zöme már 
gépen lesz, addig párhuzamosan aktualizálják 
mindkettőt.

(Kaposváriné Dányi Éva)

9 1 /1 2 9
MACLELLAND, Joe: Computers, databases and 
thesauri = Aslib Proc. 42.vol. 1990. 7/8.no. 201- 
205.p.

Számítógépek, adatbázisok és tézauruszok

Adatbázis; Tezaurusz

A számítógépi programok kétféle megközelí
tést használnak tézauruszépítésre és -kezelésre: 
az egyik módszer célja nyomtatott tézauruszok 
előállítása és karbantartása, a másik módszer 
pedig valamilyen adatbáziskezelő rendszerhez 
kapcsolva működik, s felhasználható az informá
ciókeresésben. Az első módszer során kezdet
ben nincs szerepe a számítógépnek: a nyers
anyag a dokumentum, amelyet tárgyszavazva az 
információs szakember egy előregyártott tézau- 
rusz-szerkezetnek megfelelően besorol egy 
rendszerbe, hogy az illető dokumentum vissza
kereshető legyen.

Az adatbáziskezelő rendszerekhez kapcsolt 
tézauruszkezelés alapja ezzel szemben a gépi re
kord. A visszakeresés a rekord (ez teljes szövegű 
rendszerekekben maga a dokumentum) szavai 
szerint történik, s a tézaurusz csak egy kapcsoló 
mechanizmus, amely megkönnyíti a keresés intel
lektuális erőfeszítéseit, ideális esetben ennek a 
kapcsolórendszernek ki kellene terjednie a sza
vak közötti összes összefüggésre, létrehozva egy 
hierarchikus utalórendszert, a valóságban azon
ban legtöbbször csupán szinonímakezelésről és 
rövidítések felismeréséről van szó.

Az első rendszert egy „felülről lefelé” műkö
dő (régebbi szóhasználattal: prekoordinált — a 
ref. megj.) rendszernek képzeljük el, amikor a 
számítógépi program egy már létező tézauruszt 
kezel, az utóbbi viszont számítógépes szöveg- 
elemzésre épülő szógyűjtésre épül, s a reláció
kat később kapcsolják hozzá ezekhez a kifeje
zésekhez (alulról felfelé építkező vagy poszt
koordinált módszer). A DIALÓG online 
információkeresési rendszer tézauruszkezelő 
programja a szinonímakezelésen kívül a szű- 
kebb kifejezések összegyűjtésére és az ezekkel 
való keresésre is képes, de a használó számára 
ez a folyamat barátságtalanul titokzatos, mert 
nem látja, hogy mi történik, s nem tudja, hogy a 
rendszer hogyan találta meg azt, amit megtalált.

Mindebből az következik, hogy az adatbázis
kezelő rendszerekhez kapcsolt tézauruszkezelés 
mellett elvész a tézaurusz valódi „ereje”, azaz a 
kifejezések kapcsolatait (szűkebb, tágabb, ro
kon) a használó számára követhetően figyelem
be vevő információkeresés.

A szerző arra keresi a választ, hogy hogyan 
lehetne egy használóbarát menürendszert hasz
nálni olyan információkeresésre, amely ki tudja 
használni egy strukturált tézaurusz lehetőségeit. 
Használóbarát menürendszeren azt érti, hogy
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1) a menü többszintű legyen, s akármelyikből 
bármelyik másik hívható legyen; 2) az opciókat 
ne kelljen begépelni, hanem a megfelelő funkció 
a kurzormozgató billentyűvel legyen kiválasztha
tó; 3) lehetőséget adjon a használónak arra, 
hogy a keresőkifejezéseket különálló ablakokba 
gépelje be, ami jelzi, hogy egy állandóan rendel
kezésre álló indexben keres, mialatt a képernyő 
egy másik részében szabadon megszerkesztheti 
a keresőkérdést.

Hogyan lehet mindezen tényezőket össze
hozni? Egy olyan adatbázist képzeljünk el, 
amelyben a használt tézaurusz szisztematikus, 
tárgy szerinti rendben megjeleníthető, s géppel 
olvasható formában rendelkezésre áll. A keresés 
nem az invertált fájlban való böngészéssel kez
dődik, hanem a fő deszkriptorokat egy menü
ből lehet kiválasztani. Egy deszkriptort kiválaszt
va a következő menüszinten megjelennek a 
szűkebb kifejezések, amelyekben böngészve lát
hatóvá válnak a tágabb kifejezések, utalások 
stb., akárcsak egy nyomtatott tézauruszban, de 
azzal az előnnyel, hogy bármelyik kifejezés átvi
hető a keresési ablakba, s a keresés végrehajt
ható. A keresőkifejezések kiválasztása után 
meghatározhatók a Boole operátorok, s a hasz
náló ide-oda mozoghat a tézaurusz és a keresési 
üzemmód között.

(Novák István)

Lásd még 109, 120,130,132-133, 141-146

Katalógusok

9 1 /1 3 0
CHAN, Lois Mai: Subject analysis tools online: 
the challenge ahead = Inf.Technol.Libr. 9.vol. 
1990. 3.no. 258-262.p.

Hagyományos tárgyi feltáró rendszerek integ
rálása az online katalógusokba

Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszere; 
Online katalógus; Tárgyszójegyzék; Tizedes 
Osztályozás

Ahogy az online katalógus fejlődik és kifino
multabbá válik, felmerül a kérdés, hogy a hagyo

mányos tárgyi feltáró eszközöket, pl. a Kong
resszusi Könyvtár tárgyszórendszerét és osztá
lyozási rendszerét, a Dewey-féle Tizedes Osztá
lyozást hogyan lehetne leghatékonyabban adap
tálni az online környezetben való használatra. A 
cikk ezeknek az eszközöknek a korlátáit és lehe
tőségeit, és az online katalógusokba való beépí
tésükkel kapcsolatos kihívásokat vizsgálja. Is
merteti ezen eszközök hagyományos és potenci
ális funkcióit, és azokat a követelményeket, 
amelyekkel az online feldolgozás és keresés ha
tékony eszközeivé válhatnak, valamint az adaptá
lás érdekében tett legújabb lépéseket.

(Autoref.)

9 1 /1 3 1
CRANE, Martha Berglund: The New England Law 
Library Consortium: resource sharing with CD- 
ROM technology = Microcomp.Inf.Manage. 
7.vol. 1990. 3.no. 205-216.p.

Az új-angliai jogi könyvtárak konzorciumának 
központi katalógusa CD-ROM-on

CD-ROM; Együttműködés -regionális; Központi 
katalógus; Szakkönyvtár -jogtudományi

1990 januárjában 16 jogtudományi könyvtár 
együttműködésével egy páratlan adatbázist állí
tottak össze a résztvevő könyvtárak géppel ol
vasható katalógus-rekordjaiból, ami a NELLCO 
forrásmegosztási céljainak első lépése volt. Mi
után megpályázták és elnyerték az oktatásügyi 
minisztérium könyvtártechnológiai együttműkö
dési alapítványát, lehetőség nyílt az igen haté
kony CD-ROM technológia alkalmazására. A 
szerző ismerteti az együttműködési program 
létrejöttét és problémáit, a NELLCO történetét és 
régebbi együttműködési próbálkozásait, a köz
ponti katalógus létrehozását CD-ROM-on, a CD- 
ROM-szabványok kérdéseit és az illető kataló
gus keresési lehetőségeit. A rendkívül pozitív fo
gadtatás azt mutatja, hogy a NELLCO központi 
katalógusára figyelemre méltó jövő vár.

(Autoref.)

Lásd még 128

338 Kvt. Figy. 1. (37.) 1991/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

Információkeresés

9 1 /1 3 2
BUXTON, A.B.: Computer searching of UDC 
numbers = J.Doc. 46.vol. 1990. 3.no. 193- 
2l7.p. Bibliogr. 21 tétel.

Az ETO-számok számítógépes keresése

ETO; Gépi információkeresés

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (a továb
biakban: ETO) gépi rendszerekben való alkalma
zásának gondolata információkereső nyelvként 
már 1948-ban felmerült. Freeman és Atherton 
1965-1968 közötti kutatásai az AlP-project kere
tében már bizonyították az ETO eredményes 
aikalmazhatóságát számítógépes információke
reső rendszerekben. Azóta pre- illetve poszt
koordinált módon számos helyen használják 
információkeresésre.

Prekoordináltan alkalmazzák például: a Cran- 
field Institute of Technology (a LIBERTAS-rend- 
szerben); az Aberdan University (a DYNIX kereté
ben); az Edinburgh University (a GEAC-rendszer- 
ben); a King’s College London — Chelsea 
Campus (a LIBERTAS-rendszerben); a Liverpool 
University (a DOBIS/LIBIS keretében). Poszt
koordinált módon alkalmazzák például: a British 
Library BLAISE-LINE rendszerében a HELPIS 
adatbázis keresésére, a European Space Agency 
MOLARS adatbázisának információkereső nyel
veként, a Volkswagenwerk DATA-STAR rendsze
rében stb.

A működő rendszerek eredményesen alkal
mazzák az ETO-t mint információkereső nyelvet. 
Mindez annak köszönhető, hogy az ETO hierar
chikus felépítésű osztályozási rendszer, amely 
lehetővé teszi a jelzetek „csonkolását”.

Az ismérv csonkolása azt jelenti, hogy ha kí
váncsiak vagyunk a 656.2 Vasúti közlekedés kez
detű jelzetet tartalmazó rekordra, akkor keresés
kor írhatjuk, 656.2? és erre megkapjuk a 656.21 
Vasúti üzem. Vonalak. Épületek, állomások, a 
656.22 Vontatási szolgálat. Szolgáltatási menet
rendek stb. jelzetekkel ellátott tételeket. (A cson
kolás tehát „akármit” jelent, és így segítségével a 
dokumentumok nagy csoportjait hívhatjuk le.)

Az ETO a kiterjesztés alkalmazásával (jele: /) 
lehetőséget ad a generalizálásra, például: 23/28

Keresztény vallás. Kereszténység esetében. 
Ilyenkor a csonkolás nem alkalmazható, helyette 
az alábbi algoritmus alkalmazása a javasolt: 

aaa/xxx Generáljon minden számot
aaa és xxx között;

aaa.bb/.cc Generáljon minden számot
aaa.bb és aaa.cc között;

aaa.b/.cc Generáljon minden számot
aaa.b és aaa.c között és adja meg aaa.cc-t is.

Posztkoordinációs célú jelzetszerkesztési 
módszer alkalmazása esetén mind az önálló 
alosztások, mind a speciális jellemzők kifejezé
sére szolgáló nem önálló alosztások visszakeres
hetők. Természetesen az ETO-számok a Boole- 
algebrán alapuló logikai kifejezésekkel (ÉS, 
VAGY, DE NEM) is visszakereshetők.

(Rónai Tamás)

9 1 /1 3 3
KRISTENSEN, Jaana -  JÁRVELIN, Kalervo: The 
effectiveness of a searching thesaurus in free- 
text searching in a full-text database = Int.Clas- 
sif. 17.vol. 1990. 2.no. 77-84.p. Bibliogr. 30
tétel.

Egy kereső tézaurusz hatékonysága szabad 
szöveges keresés során teljes szövegű adat
bázisban

Információkeresési rendszer értékelése; Teljes 
szövegű adatbázis; Tézaurusz

A természetes nyelvben előforduló szinoni
mák, antonímák, kváziszinonímák és homonímák 
nehézségeket okoznak a teljes szövegű adatbá
zisokban való szabad szöveges keresés során. E 
problémák áthidalására felmerült, hogy keresési 
segédletként kereső tézauruszokat alkalmazza
nak, amelyek a természetes nyelvi kifejezésekhez 
megadják a szinonimákat, antonímákat és kvázi- 
szinonímákat. A javaslat kipróbálására Finnor
szágban közgazdasági hírlapcikkekhez létrehoz
tak egy kis kereső tézauruszt, és elemezték hasz
nálatát egy nagy hírlapcikk-adatbázisban. Az 
elemzést újságíróktól származó keresőkérdések
kel végezték el, ők értékelték a keresési eredmé
nyek relevanciáját is. Minden keresést háromféle
képpen folytattak le: alapkereséssel, szinonimák 
és rokon kifejezések szerinti kereséssel. Az alap
keresések csak az újságírók eredeti keresőkérdé
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seinek kifejezéseit tartalmazták. Az alapkeresés 
logikáját a kutatók alakították ki. A szinonimákkal 
folytatott kereséseknél az alapkeresés kifejezé
seit kibővítették a keresőtézaurusz által meg
adott szinonimákkal, anélkül hogy az alapkeresés 
általános logikáját módosították volna. Ezután a 
kereséseket tovább bővítették a rokon kifejezé
sekkel (kváziszinonímákkal), amelyeket szintén a 
kereső tézauruszból merítettek, anélkül hogy a 
szinonimákkal folytatott keresés általános logiká
ját módosították volna. Minden keresési módnál 
elemezték a viszonylagos teljességet és a pontos
ságot, a harmadik mód viszonylagos teljességét 
100%-nak véve. Az első módban a keresések át
lagos viszonylagos teljessége kb. 45% volt, a má
sodikban kb. 82%. Az átlagos pontossági értékek 
az első, második ill. harmadik módban 51, 41 és 
33 %-osak voltak. A szinonimák behelyettesítése 
jelentős növekedést idéz elő a teljesség terén, a 
pontosság elhanyagolható csökkenése mellett.

(Autoref.)

9 1 /1 3 4
GILLESPIE, Jim: Simplifying online searching: 
creating your own online information retrievai 
manuals = Can.Libr.J. 47.vol. 1990. 4.no. 265- 
273.p.

Hogyan szerkesszünk segédletet dBase III 
Plus-ban több online információkereső rend
szerhez

Adatbázis-kezelési útmutató

Minden egyes információkeresési rendszer
nek saját keresési parancsnyelve van, és az 
egyes parancsokat betűhíven kell beírni. Ha te
hát valaki többféle információkeresési rendszert 
használ párhuzamosan, nehézséget okozhat szá
mára, hogy a rendszerek külön-külön kéziköny
veit minduntalan fel kell ütnie. Ráadásul az egyes 
parancsok tartalmában is lehetnek eltérések. 
Gyakorlati megoldás lehet az egyes rendszerek 
parancsainak szabványos kifejezése és ennek 
összefoglalása egy nyomtatott füzetben. Ehhez 
mindössze egy relacionális adatbázis-szoftver, pl. 
a dBase III Plus alapfokú ismerete szükséges.

(Autoref.)

Lásd még 171,173

Olvasószolgálat, referensz

9 1 /1 3 5
MOSCOSO, Purificacion — CHEN, Ching-chih: 
Optical technologies and library reference work 
= Microcomp.Inf.Manage. 7.vol. 1990. 2.no. 85- 
114.p. Bibliogr.

Az optikai technológiák használata a könyvtá
ri tájékoztató munkában

CD-ROM; Hiperszöveg; Információtechnológia; 
Optikai lemez; Tájékoztató munka

Az elmúlt években mind a mikroszámítógépi, 
mind az optikai technológia ugrásszerűen fejlő
dött. E két technológiát kombinálva a könyvtáro
sok és információs szakemberek hihetetlenül 
erőteljes tájékoztatási eszközök birtokába jutot
tak. A cikk arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan 
használták ki és építették be a könyvtári refe- 
renszmunkába ezeket a hibrid rendszereket, és 
ezek milyen hatást gyakoroltak a referensz-szol- 
gáltatások minőségére. A több információhordo
zóra épülő technológiák szintén ígéretes jövőt 
jeleznek az információszolgáltató rendszerek 
számára: olyan új és dinamikus rendszerek fog
nak elterjedni, amelyek összemérhetetlenek a 
könyvtárak és tájékoztatási központok jelenlegi 
szolgáltatásaival.

(Autoref.)

9 1 /1 3 6
BRYAN, Jane G. -  CHENOWETH, Russ: CD in
dexes and abstracts in reference: choices and 
decisions at the University of Pennsylvania = 
Ser.Libr. 16.vol. 1989. 1/2.no. 83-100.p.

Indexek és referáló lapok CD-n a Pennsylva
nia Egyetem könyvtárában; a beszerzési dön
tés háttere

CD-ROM; Index; Referáló lap; Többespéldány

A Pennsylvania Egyetem Van Pelt könyvtára 
hat CD-ROM-alapú referáló ill. indexelő szolgál
tatásra fizet elő. Ezek a SilverPlatter által forgal
mazott ERIC és PsyLit adatbázisok, valamint a
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Külföldi folyóirat-figyelő

H. W. Wilson vállalat Reader’s Guide, Social Sci
ences Index, Humanities Index és MLA Annual 
Bibliography nevű termékei.

Miután megszületett a döntés az említett CD- 
ROM-termékek beszerzéséről, az olvasószolgá
latnak további fontos kérdésekben kellett állást 
foglalnia, pl. hogy hol helyezzék el a munkaállo
másokat, hogyan gondoskodjanak a berendezés 
és a lemezek biztonságáról, koriátozzák-e vala
milyen módon e drága, s egyszerre csak egy 
használóra méretezett eszközök használatát.

A gépeket végül a referenszpult közelében 
helyezték el, ami több előnnyel is járt: az olvasó
szolgálatosok szemmel tarthatták a berendezé
seket, s szükség esetén segítséget nyújthattak 
használatukban; az olvasók már hozzászoktak, 
hogy ezen a helyen önálló használatra ösztönző 
technológiával találkoznak, hiszen az online kata
lógus termináljait is itt helyezték el egy évvel ez
előtt; a nyilvános helyszínnek köszönhetően el
kerülhetővé vált, hogy az olvasószolgálatosok
nak használati előjegyzésekkel és ellenőrzéssel 
kelljen foglalkozniuk. A használatot egy órára 
korlátozták, s a személyzeten kívül csak az egye
tem oktatóinak és hallgatóinak engedték meg. A 
rendszer beindításakor a bevezető képernyő
üzenetek tájékoztatják az olvasókat ezen korláto
zásokról, s használati statisztikák készítése céljá
ból egyetemi igazolványuk számát és foglalkozá
sukat (hallgató, posztgraduális hallgató, oktató, 
könyvtáros) is ilyenkor kell beírniuk.

A használati adatok biztatóak: 1987 szeptem
berétől 1988 májusáig a PsyLit-et 1858-an hasz
nálták, az ERIC-et pedig (1988 márciusáig) 1019- 
en. A használók kb. 40-40%-át a normál, ül. a 
posztgraduális hallgatók képviselték, míg az ok
tatók átlagosan 4, a könyvtárosok pedig 8%-kai 
szerepelnek a statisztikákban.

Ami a használati képzést illeti, az olvasók 
Help-képernyők, nyomtatott segédletek és a 
személyzet által írt interaktív oktatóprogramok 
közül választhatnak, mely utóbbiban nyolc „mini
lecke” között válogathatnak, pl. „Cikkek keresése 
téma szerint”, „Rekordok megjelenítése”, „A ke
resés behatárolása” stb.

A jelenlegi adatbázisok olyan nagy népszerű
ségnek örvendenek, hogy az online keresés ug
rásszerűen csökkent, az ERIC és a Psychologi- 
cal Abstracts esetében gyakorlatilag megszűnt.

A könyvtár tervei között több nem-bibliográfiai 
CD-ROM termék beszerzése is szerepel, így pl. az 
Oxford English Dictionary, valamint népszámlálá

si, statisztikai adatok, kormányzati dokumentu
mok, archív anyagok, pl. régebbi folyóiratszámok. 
Az új lehetőségeket kihasználva a CD-ROM-adat- 
bázisok megosztott használatára is mód lesz az 
egyetem kommunikációs hálózata útján.

(Novák István)
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STANKUS, Tony: Building confidence and com- 
petence: a workshop in Science journals fór 
beginning librarians without a Science back- 
ground = Ser.Libr. 18.vol. 1990. 3/4.no. 23-45.p.

A természettudományi folyóiratok megismer
tetése végzős könyvtáros-hallgatókkal illetve 
kezdő könyvtárosokkal

Folyóirat-előfizetés; Oktatási anyag; Szakiroda- 
lom -természettudományi

Az USA könyvtárosképző intézményeiben 
mostanában végzetteknek két tényező miatt 
vannak nehézségeik a tudományos folyóiratok 
állományának alakításában és feldolgozásában. 
Egyrészt legtöbbjük nem részesült megfelelő, 
korszerű természettudományos képzésben ta
nulmányaik során. Másrészt: bár valószínűleg a 
legtöbb tudományos könyvtárban a tudományos 
folyóiratok továbbra is a legdrágább dokumentu
mok közé tartoznak, a jelenlegi nappali tagoza
tos tantervek egyre kevésbé térnek ki a nyomta
tott folyóiratok kezelésének kérdéseire. Kevés az 
esély arra, hogy e készségek és ismeretek hiá
nyát az oktatás keretében lehetne pótolni.

A cikk vázlatosan ismerteti egy ilyen hiánypót
ló, három alkalomból álló, gyakorlati jellegű sze
minárium anyagát, amelyet könyvtároshallgatók 
vagy pályakezdők számára állítottak össze. A fo
lyóiratok általános jellemzőinek ismertetése után 
az oktatási anyag foglalkozik a kiadási verseny 
tényezőivel, a tudományos diszciplínák evolú
ciós erőivel is. A cikk illusztrációképpen közöl 
néhány gyakorlatot és megoldását is.

(Autoref.)
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Könyvtárközi kölcsönzés, 
dokumentumszolgáltatás
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BEVAN, Simon J.: Integrated interlibrary loans: 
LIBERTÁS at Cranfield = Program. 24.vol. 1990. 
3.no. 221-232.p.

A könyvtárközi kölcsönzések nyilvántartása a 
LIBERTÁS integrált könyvtári rendszerben 
Cranfield ben

Integrált könyvtári rendszer; Könyvtárközi köl
csönzés -számítógéppel

A Cranfield Műszaki Egyetemen nemrég fe
jezték be a LIBERTÁS integrált könyvtári rend
szer részét képező könyvtárközi kölcsönzési 
modul vizsgálatát. Az évi 15-20 ezres könyvtárkö
zi kölcsönzési forgalmat lebonyolító könyvtár ta
pasztalatai kedvezők. Elmarad a kérőlapok gé
pelése, postázása: a rendszer közvetlenül kap
csolódik a British Library ARTTel (Automated 
Request Transmission) rendszeréhez. A kérést a 
kérő olvasó állítja elő a terminálon; a közvetlen 
olvasói adatbevitel csak eleinte okozott némi el
lenállást a használók körében. Egyetlen hátrány, 
hogy a rendszer bármilyen meghibásodása, leál
lása esetén leáll a teljes feldolgozási vagy átviteli 
folyamat, s ez esetleg elégedetlenséget kelthet a 
felhasználóban. A gépi könyvtárközi kölcsönzés
re való áttérés viszont ahhoz mérhető, mint a 
kétkártyás kölcsönzési rendszerről az automati
záltra való áttérés. Gyorsabb a keresések átfutá
sa, egyszerűbb a kért mű pillanatnyi helyzeté
nek megállapítása, a nyilvántartás; a statisztika 
vezetése és a forgalom különböző szempontok 
szerinti elemzése is géppel végezhető.

Az SLS (Information Systems) Ltd. által kifej
lesztett rendszerről -  mely rövidesen a piacra ke
rül -  számos bemutatót tartottak Cranfieldben az 
érdeklődő, leendő felhasználó könyvtáraknak.

(Mohor Jenő)

9 1 /1 3 9
FRIEND, F.J.: National library provision and 
relationships: interlibrary lending = Libr.Assoc. 
Rec. 92.vol. 1990. 8.no. 577-580.p.

Feladata-e a nemzeti könyvtárnak a könyvtár- 
közi kölcsönzés?

Könyvtárközi kölcsönzés; Nemzeti könyvtár; Tá
jékoztatási politika

Az Egyesült Királyságban a század elején me
rült fel az igény a könyvtárközi kölcsönzésre és 
egy központi koordinációs intézményre. 1931 - 
ben alakult meg a National Central Library, és a
II. világháború után jött létre a regionális gyűjtő
köri és dokumentumszolgáltatási együttműkö
dés terve. Ennek lassú volta miatt alakult meg a 
British Library Dokumentumszolgáltató Központ
ja (a továbbiakban: BLDSC), amely ma is domi
náns szerepet tölt be a könyvtárközi kölcsönzé
sek teljesítésében. A regionális együttműködés
hez képest átfogó és gyors szolgáltatásokat 
képes nyújtani, különösen a természettudományi 
és a orvostudományi folyóiratcikkek terén, ame
lyekre hagyományosan a kérések legtöbbje irá
nyul. Mindez olyan költségekkel jár, hogy a vilá
gon seholsem létesült hasonló szolgáltatás.

A szerző egy 1989-es írásában már felvetette, 
hogy a BLDSC kb. tíz év múlva feleslegessé vá
lik. Ezt, mint most kifejti, több tényező együtte
sen fogja előidézni: a gépi katalógusokhoz való 
könnyű hozzáférés (OSI), a kormányzati támo
gatás csökkenése, a beszerzések volumenének 
visszaesése, az árak emelkedése.

Ha a BLDSC a dokumentumszolgáltatás költ
ségeit a használókra kényszerülne áthárítani, 
nem lenne lehetősége egyetemes gyűjtésre. A 
használókat ez arra késztetné, hogy kevesebbet 
kérjenek, és keressenek alternatív dokumentum
szolgáltatási forrásokat. Ha az előfizetett folyó
iratok körét a felére csökkentenék, a kérések 
nem csökkenének 50%-kal, de jelentősen meg- 
romlana a BLDSC-be vetett bizalom. A kereske
delmi szolgáltatók kedvet kapnának a szolgálta
tási versenyhez, de a piaci verseny nem szoríta
ná le az árakat a jelenlegi szintre.

A szerző úgy véli, hogy a BLDSC léte elké- 
nyelmesítette a könyvtárakat, azért nem is gon
dolkodnak el más alternatíváról.

A könyvtárközi kölcsönzés folyhatna például 
úgy, hogy amikor egy kutató értesül egy őt ér
deklő folyóiratcikkről, számítógépe termináljáról 
érintkezésbe lép valamely könyvtári hálózattal; 
ha saját könyvtárában nem található meg a kere
sett cikk, egy funkcióbillentyű megnyomásával
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kezdeményezheti a könyvtárközi kölcsönzést. 
Néhány perc múlva a cikk szövege megjelenik 
nyomtatóján vagy telefaxán. Ennek technikai 
előfeltételei a következők: a cikkek szövegei áll
janak rendelkezésre géppel olvasható formában, 
telefonvonalon legyen digitális átviteli lehetőség 
a telefaxokhoz. A teljes szövegek online hozzá
férhetősége az elkövetkező tíz év alatt valóság
gá válhat, ugyanúgy, ahogy ez az online kata
lógusokkal történt. (A BLDSC szolgáltatásait a 
60-as-70-es évek technikájára alapozták, másoló 
nagyüzemként működik.)

Nincs ok annak feltételezésére, hogy egy, a 
könyvtárak hálózatára épülő szolgáltatás, némi 
magánszektorbeli támogatással, ne tudná átven
ni a nemzeti könyvtár szerepét a dokumentum
szolgáltatásban. A technológia néhány év múlva 
teljességgel rendelkezésre áll majd. Még bizony
talan, hogy a kiadók mit számítanak majd fel az 
adatbázisaikból való dokumentumszolgáltatásért, 
de valószinűleg a helyi könyvtártól is ugyanazt 
az összeget kérik, mint amit a BLDSC-től kérné
nek. Az online dokumentumszolgáltatás feltételei 
közepette sem anyagi, sem időbeli megfontolás
ból nem lesz már előnyös a BLDSC-hez fordulni.

A szerző nem pártolja a kereskedelmi szektor 
teljes térhódítását sem. Elképzelése szerint a ter
mészettudományi és orvostudományi folyóiratok 
javát nagyszámítógépek hálózatán tárolnák, te
matikus adatbázisokban, licenc-szerződések ke
retében. Elképzelhető, hogy a BLDSC is része 
lesz a dokumentumszolgáltatási versenynek, de 
semmiképpen sem fog dominálni.

A könyvek esetében (amelyeket nem szoktak 
másolni, és amelyeket, ha csak egy példányban 
kerülnek a British Library állományába, nem fog
nak kölcsönadni) már ma is regionális rendszerek 
szerveződtek a könyvtárközi kölcsönzésre (ilyen 
pl. a LASER-hálózat VISCOUNT rendszere). E re
gionális rendszerek is megkerülhetők lesznek 
azonban az OSI, a számítógépes könyvtári rend
szerek könyvtárközi kölcsönzési moduljai, vala
mint a magánpostai vállalkozások segítségével.

(Hegyközi Ilona)
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BARDER, Phil: ADONIS — the British Library ex- 
perience = Interiend.Doc.Supply. 18.vol. 1990. 
3.no. 88-91.p.

ADONIS -  a British Library Dokumentumszol
gáltató Központjának tapasztalatai

CD-ROM; Dokumentumszolgáltatás; Költség- 
elemzés; Nemzeti könyvtár

A British Library Dokumentumszolgáltató 
Központja (BLDSC) kísérletképpen munkába állí
totta az ADONIS CD-ROM-jait. (Az ADONIS auto
matizált dokumentumszolgáltató rendszeréről 
lásd: KDSZ 88/1016-1017, 89/502, 89/825, 
89/1136.)

Az installáláshoz egy IBM-kompatibilis PC, 
nagyfelbontású monitor, egy CD-meghajtó és 
egy lézer-printer volt szükséges (ezt később na
gyobb teljesítményűre kellett cserélni), a CD- 
ROM-ok mennyiségének növekedése pedig egy 
„wurlitzerrel” való bővítést igényelt. Hardver- 
problémát a különböző gyártóktól származó gé
pek összeillesztése okozott. A rendszer-problé
mákat főként a BLDSC-ben megkívánt igen in
tenzív használat okozta: lassítja a működést az 
egyidejű keresés és kinyomtatás; meg kellett ol
dani a 60-80 lemez nyilvántartását, és a „wurlit
zer” segítségével az automatikus keresést és a 
lemezcseréket. A legnagyobb gondot az új tech
nológia beillesztése jelentette a nagyszabású 
manuális rendszerbe: az ADONIS címek iránti 
kérdések kiválogatása és átirányítása. További 
fejlesztés lehet a nem postán érkező kérések 
automatikus irányításának megoldása.

Az elvégzett költségelemzés végeredménye 
üzleti titok, de a személyi és a rendszer-költsé
gek tekintetében az ADONIS-megoldás verseny- 
képes a fénymásolat-szolgáltatással (a költség- 
elemzéshez a két módszer költségeit a beszerzé
si árak kizárásával vizsgálták). Bár a kidolgozott, 
jól működő manuális rendszerbe való beillesz
kedés gondokkal járt, a próba alapvető célja, 
egy CD-ROM alapú, működő cikkszöveg-tároló 
és -visszakereső rendszer kiépítése megvalósult, 
és azt is megmutatta, hogy az új technológiai fej
lesztések nemzetközi együttműködésben is si
keresek lehetnek.

(Mohor Jenő)

Dokumentációs eljárások és termékeik

9 1 /1 4 1
Bibliographic records across the book world = 
AslibProc. 42.vol. 1990. 2.no. 41-86.p. Bibliogr. 
a cikkek végén.
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A bibliográfiai rekordok a könywilágban. Az 
1989. június 28-án a Loughborough-i Műszaki 
Egyetemen tartott Dawson tudományos sze
minárium anyaga, 5 előadás

Bibliográfiai leírás; Előzetes katalogizálás; Gaz
daságosság -könyvtárban; Géppel olvasható ka
talógusadatok szolgáltatása; Konferenciai 
anyag; Költségelemzés; Könyvkiadás és könyv
kereskedelem; Könyvtárellátó

Jelenleg ugyanarról a műről a könyvkiadók, 
a könyvkereskedők és a könyvtárak is készíte
nek bibliográfiai rekordokat. Ez felesleges pénz- 
és munkaráfordítással jár. A szeminárium elő
adásainak tanúsága szerint mindhárom érintett 
törekszik az ésszerű együttműködésre.

M. B. Line előadásában a könyvtáros szem
szögéből azt ismerti, hogy a bibliográfiai rekord
nak „élete” során milyen követelményeknek kell 
megfelelnie, és javaslatot tett egy 10-15 év alatt 
megvalósítandó egységes rendszerre (mivel elő
adása szinte teljességgel azonos egy korábbi írá- 

. sával, itt csak utalunk KDSZ 1989. 3. számában a 
89/678. számú referátumra — a szerk.).

J. P. Bunce a könyvtárellátók szerepét vizs
gálja a bibliográfiai tájékoztatásban; a frissesség, 
a feltárás teljessége és a költségek szempontjá
ból elemezve a bibliográfiai információk felhasz
nálását a könyvtári marketing, a kiválasztás, a 
gyarapítás és a feldolgozás során. Ezután a not- 
tinghami JMLS könyvtárellátó adatbázisát és LIB- 
TEL rendszerét elemzi: input és rekordelőállítás, 
könyvtári tájékoztatási követelmények, outputok, 
keresési lehetőségek és képernyő-formátum.

L. Dempsey a bibliográfiai munka szemszögé
ből tárgyalja a kiadók, a kereskedők és a könyv
tárak mint használók igényeinek eltéréseit a bibli
ográfiai rekordok cseréje során. Érinti az auto
matizálás és a bibliográfiai adatok generálásának 
egyes kérdéseit, és vizsgálja a rekordok tartal
mát. Megállapítja, hogy egyre inkább olyan re
kordokra van igény, amelyek minél több tartalmi 
és tárgyi leíró elemet tartalmaznak.

J. Allison előadásában azt taglalja, miért hoz
nak létre a kiadók bibliográfiai adatbázisokat; a 
külső és a belső indítékokat egyaránt számba 
veszi. Ismertet néhány ilyen adatbázist, pl. a Per- 
gamon MDMS, a Macmillan VISTA és az OUP 
Star rendszerét. Végül a technológiai fejlődésre 
és az együttműködés lehetőségeire tér ki.

D. Preston a rekordok szolgáltatásának gaz
daságossági kérdéseiről szól. A Brit Nemzeti 
Bibliográfia kutatási alapja már 1987-ben kezde
ményezett egy költség-haszon elemzést ezzel 
kapcsolatban, amely mind az előállítókra, mind a 
használókra nézve túl általános következtetések
re jutott. A cikk konkrét számadatokkal hívja fel a 
figyelmet a jelenlegi szisztéma költségességére, 
és együttműködésre buzdít. Azzal érvel, hogy a 
jó minőségű, kurrens, időben elkészült bibliog
ráfiai rekordok -  jóllehet ráfordítással járnak -  a 
marketing eszközei, amelyek növelik a kiadók 
esélyeit, hogy a nemzetközi piaci versenyben el 
tudják adni termékeiket.

(Autoref. alapján)
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FOX, Peter: Bibliographic record supply: a failure 
of national policy? = Brit.J.Acad.Librariansh. 
5.vol. 1990.1.no. 31-41.p. Bibliogr.

Bibliográfiai rekordok szolgáltatása: országos 
célkitűzések kudarca?

Közös katalogizálás; Központi katalogizálás; 
Nemzeti bibliográfia; Nemzeti könyvtár

Az ideális bibliográfiai rekord aktuális (gyor
san hozzáférhető, lehetőleg a mű megjelenése 
előtt), ára elfogadható, a kiadványtermés javáról 
rendelkezésre áll, a könyvtárak számára elfogad
ható minőségben. A bibliográfiai rekordok orszá
gos szolgáltatásának céljai: a kiadványtermés át
fogó regisztrálása, megállapodás szerinti színvo
nalon, abban az időpontban, amikor a rekord 
optimálisan használható, és reális áron.

A brit nemzeti bibliográfia az évente megjele
nő kb. 60 ezer mű közül kb. 12 ezret nem tartal
maz (ezek nagy része szakirodalom). A nemzeti 
könyvtáron kívül mások is állítanak elő bibliog
ráfiai rekordokat: a kiadók (pl. reklámcélra, a 
CIP-rekordhoz stb.), a könyvtárellátók, a könyv
tárak, a könyvtári rendszerek. Ezek együttműkö
désének gondolata 1987-ben merült fel komoly 
formában egy szemináriumon (Newbury). Elhatá
rozták, hogy a kiadók fogják szolgáltatni a kiin
duló információt, ezt valamely ügynökség (pl. a 
BookData) összeállítja, majd a British Library 
(BL) átveszi és szolgáltatja a könyvtárak számá
ra, egyben biztosítja a besorolási adatok egysé
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gességét, a következetes tárgyi feltárást). (Mivel 
mindegyikük saját céljaira állítja elő a rekordo
kat, az adatelemek köre és a pontosság elkerül
hetetlenül ennek megfelelően alakul.)

A 80-as évek elején már történt egy kísérlet 
egy megosztott adatbázis létrehozására, ez volt 
az UKLDS (United Kingdom Library Database 
System). Kudarcának okai nagyrészt pénz
ügyiek: az elinduláshoz szükséges befektetés hi
ánya; másrészt a British Library és az együttmű
ködő rendszerek konfliktusai. Az input fő szol
gáltatója továbbra is a British Library lett volna. A 
nemzeti könyvtár azonban felesleges önállóságra 
törekedett, a könyvtárosok pedig elégedetlensé
gük miatt inkább a helyi feldolgozást választották 
vagy együttműködési lehetőségeket kerestek.

1987-ben a British Library felismerte, hogy a 
kiadványtermés növekedésével kiegészítő forrá
sok hiányában nem tud lépést tartani. Ekkor ké
szült egy katalogizálási akcióterv, amely a nem
zeti bibliográfia helyzetét három fő szempont 
szerint vizsgálta: a nemzeti bibliográfiai rekord 
színvonala, forrása és költségei. A következőket 
állapította meg:

A színvonalban visszaesés történt. Egyrészt 
az aktualitásra törekvés miatt a rekordok fele 
csak az AACR2 1. szintjének felel meg, és nem 
tünteti fel a Kongresszusi Könyvtár tárgyszavait. 
Bár ezzel a BL-ben megtakarították három feldol
gozó munkáját, a többi könyvtárra sokkal na
gyobb terheket róttak.

Ami a rekordok forrását illeti: az öt kötelespél- 
dány-jogú könyvtár összefogott a BNB hiányai
nak pótlására. Mindegyikük a kiadványtermés fel 
nem dolgozott 30%-ának egyötödét vállalta fel, 
mégpedig — bármilyen furcsa is -  a jelenlegi 
nemzeti bibliográfiánál jobb színvonalon.

A költségekről: a BNB MARC szalagjai éven
te 2500 fontba kerülnek, a rekordonként! letöltés 
7-8 penny, a szelektív szolgáltatásé 30 penny, 
ami az észak-amerikai árakhoz (2 dollár) képest 
igen olcsó. (Nem tudni, hogy a könyvtárak kifi
zetnék-e a jobb minőségű rekordok egyfontos 
árát.)

A könyvtárak közös katalogizálási tevékeny
sége által javulni fog a regisztált kiadványok kö
re, de nem javul a rekordok aktualitása. Megfele
lő színvonalú bibliográfiai rekord a mű megjele
nése előtt nem készülhet (autopszia!). A 
könyvtárakban van igény a CIP-programra, de 
további kutatásra szorul, hogy hogyan lehetne a

nemzeti bibliográfiai szolgáltatással összekap
csolni.

A BNB-nek konkurense a CURL (Consortium 
of University Research Libraries) és adatbázisa, 
amely az osztott adatbázis prototípusa. Ha a kí
sérleti üzem után ingyenes vagy olcsó marad, 
előfordulhat, hogy a könyvtárak szívesebben 
használják majd, mint a BNB-t (előnyei: tartal
mazza a Kongresszusi Könyvtár tárgyszavait, a 
külföldi könyveket, és használható a könyvtárkö
zi kölcsönzésben).

Az osztott adatbázis sem jelent megoldást el
lenőrzési apparátus nélkül (itt utalunk az UKLDS 
kudarcára). A nemzeti bibliográfia bekapcsolásá
ra mint a könyvtári színvonal biztosítékára feltét
lenül szükség van. A nemzeti kiadványtermés re
gisztrálása csak központosítva képzelhető el (ha 
a központ nem is szükségképpen a BL), szükség 
van hozzá néhány nagykönyvtár támogatására, 
esetleg némi kezdeti hozzájárulásra a könyvke
reskedelem részéről.

(Hegyközi Ilona)

91/143
SMITH, Róbert: Compact national bibliog- 
raphies? CD-ROM as a distribution médium fór 
bibliographic records = Cat.lndex. 96/97.no. 
1990. 8-11.p.

SMITH, Róbert: European co-operation on bibli
ographic applications of CD-ROM = LIBER Bull. 
35.no. 1990. 179-185.p.

Bibliográfiai adatbázisok CD-ROM-on; európai 
együttműködés a nemzeti bibliográfiák kom
pakt lemezes terjesztésére

CD-ROM; Együttműködés -nemzetközi; Géppel 
olvasható katalógusadatok szolgáltatása; Nem
zeti bibliográfia; Nemzeti könyvtár

A British Library fő célja a British National 
Bibliography adatbázisának CD-ROM-on történő 
terjesztésével, hogy olyan előnyöket biztosítson 
a felhasználók számára, amelyekkel az eddigi 
terjesztési formák (nyomtatott füzetek, kötetek, 
mágnesszalag, online elérés) nem rendelkeztek 
(nagy adatbázis kisméretű lemezen, rendkívül 
egyszerű használat).
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A British Library már 1985-ben foglalkozott 
CD-ROM-fejlesztéssel egy bemutató lemez elő
állítása szintjén. Azóta Európában nőtt a CD- 
ROM piaca, és az Egyesült Államokban is egyre 
több a könyvtári használatra szánt CD-ROM ter
mék. Rendelkezésre áll az alkalmazói szoftverek 
széles skálája, és megoldódtak az alapvető 
szabványosítási kérdések. Ez utóbbi kettőre 
nagy hatással volt a nemzetközi MARC-hálózat 
kezdeményezése egy bibliográfiai adatcserére 
alkalmas szabványos CD-ROM-szoftver kidolgo
zására. Alapvető követelmény, hogy a nemzeti 
bibliográfiai központok által előállított CD-ROM- 
adatbázisok legyenek csereszabatosak, rekord
jaik legyenek letölthetők, és legyen mód a ké
pernyőn az adott ország nyelvén való kommuni
kációra.

Egy 1987 decemberében, a British Library- 
ben tartott tanácskozást követően (amelyen 
Anglia, Franciaország, Németország, Portugália, 
Spanyolország, Norvégia és Hollandia nemzeti 
könyvtárainak képviselői vettek részt) fogalma
zódott meg az az ajánlás, hogy a British Library 
és a párizsi Bibliothéque Nationale együttműkö
désével fejlesszenek ki egy, a két nemzeti bib
liográfiát együttesen tartalmazó CD-ROM-adat- 
bázist. A kísérlet egyik célja az volt, hogy megol
dást találjanak különböző rekordformátumok és 
bibliográfiai szabványok alapján készült tételek 
közös CD-ROM-ról való lekérdezésére, megjele
nítésére és letöltésére. Megállapodás született 
arról, hogy a program költségeit közösen fede
zik, s hogy a kivitelező az amerikai Online Com
puter Systems Inc. of Germantown, Maryland 
lesz. 1988 szeptemberére mindkét könyvtár létre
hozott egy-egy harmincezer rekordos, a közösen 
kidolgozott specifikációnak megfelelő adatbá
zist. A British Library a BNBMARC több mint egy
millió rekordos adatbázisából téma szerint (euró
pai történelem) leválogatott rekordokat készítette 
elő U KM ARC csereformátumban CD-ROM-on 
való megjelenítésre és letöltésre. A Bibliothéque 
Nationale egyéves nemzeti bibliográfiai anyagát 
készítette elő UNIMARC formátumban. A két 
adatbázis egymástól elkülönítve került CD-ROM- 
ra úgy, hogy virtuális megoldással azonos mó
don kérdezhetők le. A képernyő szövegeket 
gombnyomással négy nyelvre (angol, francia, 
német és olasz) lehet kapcsolni. Az indexelés 
megfelelő mélységben történt, és a rekordok 
mind MARC-, mind katalóguscédula formában 
megjeleníthetők. A keresést követő outputok

előállításánál és a letöltésnél ki lehet választani a 
nemzeti MARC-formátumot mint szabványos 
cserére alkalmasat, és ezzel lehet dolgozni a lo
kális rendszerben.

A kísérleti lemez 1988 szeptemberében ké
szült el és több mint 600 könyvtár és más szerve
zet között osztották szét szerte a világon egy ér
tékelő kérdőív kíséretében. Külön tanácsadót 
neveztek ki arra, hogy az Európai Gazdasági Kö
zösséghez tartozó országok 60 könyvtárában 
végzett értékelést elemezze, és további 20 
könyvtárban részletesen tanulmányozza a hasz
nálatot. Ezek ugyanazok a könyvtárak voltak, 
amelyek korábban a Deutsche Bibliographie kí
sérleti CD-ROM-lemezének használatát értékel
ték. A végső elemzés 1989 júliusára készült el s 
azt mutatta, hogy a tapasztalatok rendkívül pozi
tívak voltak mind a katalogizálásban való felhasz
nálásról, mind a sok szempont szerinti visszake
resési lehetőségekről. Ugyanakkor javasolták 
még több visszakeresési pont beépítését. A leg
főbb eredmény, hogy az alkalmazott szoftvert a 
CD-ROM nemzeti bibliográfiákra szabványként 
lehet tekinteni; ezt tanúsítja a Library of Congress 
és a Kanadai Nemzeti Könyvtár választása is.

A British Library és a Bibliothéque Nationale 
eredményes együttműködését követően az Eu
rópai Gazdasági Közösség nemzeti könyvtárai 
egy kétéves nemzeti könyvtári CD-ROM-progra- 
mot kezdeményeztek, kérve az EGK anyagi tá
mogatását. Ugyanakkor Anglia, Franciaország, 
Németország, Hollandia, Dánia és Portugália lét
rehozott egy társulást a nemzeti bibliográfiák kö
zös CD-ROM-programjának keresztülvitelére. A 
program számos részprogramot foglal magába: 
a CD-ROM-on lévő bibliográfiai adatok keresésé
re alkalmas interfész követelményeinek meghatá
rozását, egy széleskörűen használható MARC 
konverziós program leírását (különös tekintettel a 
mikrogépes alkalmazásokra), az európai karak
terkészlet meghatározását, a többnyelvű képer
nyőkezelés megoldását, CD-ROM és online 
rendszerek összekapcsolását, CD-ROM és loká
lis könyvtári rendszerek összekapcsolását, to
vábbi kísérleti CD-ROM-adatbázisok előállítását, 
piaci egyezmények kidolgozását a CD-ROM-ok 
terjesztésére és cseréjére.

A British Library a kísérleti CD-ROM előállítás 
után folytatta a teljes British National Bibliog- 
raphy CD-ROM-kiadásának programját. Egysze
rűsítette az installációs programot, ésszerűsítet
te az indexeket, módosította a szerkesztési funk
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ciót úgy, hogy az egyedi könyvtárspecifikus ada
tokat a letöltés előtt a rekordokhoz lehet adni. A 
teljes adatbázis ma már több mint egymillió re
kordot tartalmaz, s ha valamennyi szükségesnek 
látszó indexet nyújtani kívánják, az adatbázis 
nem fér el még két lemezen sem. Ezért született 
az a döntés, hogy az 1950 és 1985 közötti rekor
dokat két lemezre töltik, a harmadik lemezre ke
rül az 1986 utáni anyag, s ezt újítják fel negyed
évenként az új rekordokkal. A két egység külön- 
külön is megvásárolható. A kétlemezes egység 
mindegyikét külön indexállománnyal látták el, 
hogy egylemez-meghajtós CD-ROM-készülékkel 
is használhatók legyenek.

A British Library tervei között további CD- 
ROM-adatbázisok előállítása is szerepel, melyek 
közül az első a „Boston Spa Serials on CD-ROM”.

Nem kétséges, hogy a CD-ROM mint hordozó 
még számos lehetőséget rejt magában. A közös 
program megmutatta, hogy a CD-ROM jó eszkö
ze lesz a nemzeti könyvtárak közötti bibliográfiai 
adatcserének, s még inkább azzá válik, ha a CD- 
ROM-ok egyelőre költségesnek tűnő hálózati 
összekapcsolása a gyakorlati megvalósítás sza
kaszába lép.

(Berke Barnabásné)

91/144
MARCO, Guy A.: Bibliographic control of sound 
recordings: an international view = Audiov.Libr. 
15-vol. 1989.1.no. 19-24.p. Bibiiogr.

A hangfe lvéte lek  bib liográfiai szám bavéte le: 
nem zetközi helyzetkép

Bibliográfiai számbavétel; Hangfelvétel

Bár hangfelvételek több mint 100 éve készül
nek, jóval későbbre tehető az az időszak, ami
kortól jegyzékeket állítanak össze róluk. A nem
zeti bibliográfiákban igen sok országban mind a 
mai napig nem szerepelnek, legfeljebb a nemzeti 
könyvtárak és szakkönyvtárak gyarapodási jegy
zékeiben és kereskedelmi katalógusokban.

Edison 1877-ben szabadalmaztatta a hangfel
vétellel kapcsolatos találmányát, 1888-ra már 
több cég gyártott fonográfhengert, de évtize
deken keresztül csupán retrospektív jegyzékek 
jelentek meg róluk, elsősorban Duane Deakins, 
Ron Dethlefson és Allén Koonigsberg munkái
ként. Kurrens kiadvány elsőként 1936-ban jelent

meg, amikor New York-ban megnyílt a Gramo- 
phone Shop és megjelentette a „The Gramo- 
phone Shop Encyclopedia of Recorded Music” c. 
kiadványát. Ez az úttörő munka a világ 66 hang
lemezcége által kiadott komolyzenei hangfelvé
teleket tartalmazta mind Európából, — beleértve 
a Szovjetuniót is -, mind az Egyesült Államokból. 
A következő nagyobblélegzetű munka London
ban jelent meg 1952-ben, „The Worid’s Encyclo- 
paedia of Recorded Music” címen. Az alapkötet 
40 000 tételt tartalmazott -  több mint 300 cég 
termékeinek feltárásával — 1925-től 1951-ig. Ez a 
diszkográfia a kiegészítő három kötettel együtt 
főképpen komolyzenei felvételeket tárt föl.

1949 jelentős fordulatot hozott a hanglemez- 
piacon, mert a 78-as fordulatszámú hanglemezek 
mellett megjelentek az LP, azaz long-playing 
(hosszan lejátszó) lemezek is. Ezt követték a na
gyobb számban megjelenő jegyzékek is. Még 
ebben az évben kiadták a „Long Playing Record 
Catalog”-ot. Ennek kiadója a Massachusettsben 
lévő Cambridge város kis hangiemezkereskedé- 
sének vezetője, William Schwann volt. A kataló
gus 11 amerikai cég 674 lemezét tartalmazta. 25 
évvel később ez a jegyzék már a világhírű, ha
vonta megjelenő „Schwann Catalog”, amelyben 
általában kb. 45 ezer hangfelvétel található négy 
kontinens több mint 800 cégétől.

1953-ban egyszerre jelent meg Nagy-Britan- 
niában és az NSZK-ban egy-egy, a mai napig is 
jelentős katalógus, a „Gramophone Classical 
Record Catalogue” és a „Bielefelder Katalog”. 
Ezeknek a jegyzékeknek nincs kumulatív formá
juk, minden egyes füzet az akkor kapható, kur
rens lemezeket tartalmazza. Miután ezekben az 
években a nemzeti bibliográfiák még nem vették 
számba a hanglemezeket, a legértékesebb for
rásnak a „Dictionary catalog of the Rodgers and 
Hammerstein archives of recorded sound” tekint
hető, amely a New York Public Library több mint 
75 ezer hanglemezét regisztrálja.

A hanglemezfelvételi technika legnagyobb in
novációja az elmúlt negyven évben a CD-lemez 
megjelenése volt 1983-ban. 1987-ben adta ki a 
Schwann az első CD-katalógusát, amely 8600 
tételt tartalmazott 440 cégtől. A retrospektív ki
adványok közül megemlítendő a „Bibliography 
of discographies” (1977-83), amely 1925-től több 
mint 10 000 diszkográfiát tartalmaz és a Bester- 
man-féle, „World bibliography of bibíiographies” 
megfelelő része.

(Skaliczki Judit)
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9 1 /1 4 5
Legal deposit and bibliographical control of new 
média in Europe = LIBER Bull. 35.no. 1990. 
126-173. p.

A z új m édiák kö telespéldány-szo lgáltatása és 
bibliográfiai szám bavéte le  Európában. C ikk
csoport, 5 közlem ény. (A LIBER 1989-es m ad
ridi konferenciá jának e lőadásai.)

Bibliográfiai számbavétel; Jogszabály -könyvtár- 
ügyi; Kötelespéldány; Nem hagyományos doku
mentum; Nemzeti könyvtár; Szoftver

Az Egyesült Királyságban a kötelespéldány- 
szolgáltatás lényegileg visszanyúlik a 18. sz. vé
gére, törvényi rendelkezés 1842-ben jelent meg 
róla, majd 1911-ben módosították. Nem megle
pő, hogy ez a törvény ma már korszerűtlen!

Az 1911-ben megjelent törvény szerint a ki
adóknak minden könyvből, periodikumból, apró
nyomtatványból, térképből és kottából egy pél
dányt a British Library-nek kell küldeniük, egy- 
egy példányt négy másik könyvtárnak az 
Egyesült Királyságban, és egyet az ír Köztársa
ság nemzeti könyvtárának. A többi dokumentum 
nem tartozik a rendelet hatókörébe. Az audiovi
zuális dokumentumokat is gyűjtik különböző ar
chívumok, odakerülésük azonban megegyezés 
és jószándék következménye. Vannak olyan do
kumentumok — számítógépi szoftverek, elektro
nikus kiadványok stb. -, amelyeket még archívu
mok sem gyűjtenek.

Hangfelvételek. — A legnagyobb hangarchí
vum a National Sound Archive (NSA, Nemzeti 
Hangtár), amely a British Library része. A Brit 
Hanglemezgyártó Vállalat tagvállalatai a velük 
kötött megállapodás alapján minden, az Egyesült 
Királyságban készített hangfelvételből két pél
dányt adnak az NSA-nak. Miután ez a megállapo
dás nem törvényértékű, más hanglemez-előállí
tó cégek nem küldenek példányokat a termékeik
ből.

Rádiófelvételek. — Megállapodás alapján az 
NSA bármit felvehet a rádió műsoraiból, amit 
fontosnak tart archiválni. A független rádióadók
nak saját felelőssége az archiválás. Kötelező ér
vényű archiválás azonban nincs.

Film és videó. — A National Film Archive 
(NFA, Nemzeti Filmarchívum) a British Film Insti- 
tute (Brit Filmintézet) része, fenntartását a kor

mány biztosítja. Az NFA nemrég kb. 2 millió fon
tot kapott, hogy Londontól 25 mérföldnyire fel
építsen egy korszerű központot, ahol mind a 
konzerválást, mind a filmek megtekintését bizto
sítani tudja. Költségvetése korlátozott, gyarapo
dása esetleges. A (viszonylag olcsó) videók álta
lában ajándékozás útján kerülnek az archívumba.

Televízió. — Az NFA-nak a független tévétár
saságokkal van egyezsége a műsorok felvételé
ről, viszont a BBC-vel nincs.

Mikroformátumok. — Bár az 1911. évi rendelet 
erre a dokumentumformára sem vonatkozik, 
mind a British Library-ben, mind a többi, köteles
példányt gyűjtő könyvtárban vásárlás útján igen 
nagy gyűjteményt alakítottak ki. Van olyan 
anyag is, ami csak ebben a formátumban jelenik 
meg, és az nem kerül archiválásra.

Multimédiák. — Amennyiben nyomtatott do
kumentum is tartozik hozzá -  pl. könyv -, akkor 
a kiadó -  amennyiben a könyvet elsődlegesnek 
tekinti -  megküldi azt a kötelespéldányt kapó 
könyvtáraknak. Semmiképpen sem jut el a 
könyvtárakhoz, archívumokhoz az a fajta multi
média-egységcsomag, amely pl. videokazettát 
és számítógépi programot tartalmaz vagy külön
böző háromdimenziós tárgyakat.

Fényképek. -  Csak abban az esetben kerül
nek megőrzésre, ha egy-egy mű részeiként je
lennek meg. A jelentős fényképgyűjtemények 
(National Museum of Photography, Imperial War 
Museum, stb.) gyűjteményüket vásárlással és 
ajándékokból alakították ki.

Számítógépi programok. -  Történtek már kí
sérletek, hogy létrehozzanak egy archívumot, de 
ezek kudarcba fulladtak. Ezen a területen az ön
kéntes megállapodások vagy ajándékozások 
rendszere sem működik.

Elektronikus kiadványok. -  Kötelespéldány- 
szolgáltatásuk kérdésköre olyan összetett, hogy 
nem meglepő, hogy nincs megoldva. A CD- 
ROM, a videolemez, stb. gyűjtése és őrzése 
sem az országos intézményekben, sem egy-egy 
szakterülettel foglalkozó gyűjteményben nem 
megoldott.

Az említett dokumentumok bibliográfiai szám
bavételéről:

A hangfelvételeket teljességgel (azaz minden, 
az Egyesült Királyságban megjelent hangzó do
kumentumot) fel fogja majd tárni a Nemzeti 
Hangtár és a Mechanical Copyright Protection 
Society (szerzői jogvédelmi társaság) közös ki
adványa, a Nemzeti Diszkográfia. Feltehetően
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1990-ben a kiadvány már hozzáférhető lesz. A 
MARC formátumú rekordok online elérhetők 
lesznek. — Hasonló célra alkalmasak az Imperial 
War Museum számítógépes és kötetkatalógusai, 
különböző kereskedelmi katalógusok is (pl. a 
Gramophone című, havonta megjelenő, klasszi
kus és popzenét tartalmazó; a népszerű zenére 
specializálódott a Music Master, amely évente je
lenik meg a nagyközönség és havonta a keres
kedelem számára).

A rádiófelvételek bibliográfiai számbavétele 
egyáltalán nincs megoldva. A Nemzeti Hangar
chívum e tekintetben csak a Rádió Times c. kiad
ványra tud hagyatkozni. A BBC hangtárának 
megvan a maga nyilvántartási rendszere, de az 
nem nyilvános.

A Nemzeti Filmarchívum a hozzá került filme
ket és videókat feltárja. Katalógusait mind gépi, 
mind nyomtatott formában rendelkezésre bocsát
ja. A Brit Filmintézet negyedévenként és évente 
kumulálva megjelenteti a British National Film and 
Videó Catalogue c. kiadványt. Kereskedelmi kata
lógusok: Videó Source Book, Videó Index stb.

Miután a diafelvételeknek és fényképeknek 
nincs nemzeti archívumuk, számbavételük sem 
megoldott. Különböző kiadványok összességé
ből lehet csak tájékozódni: a National Portrait 
Gallery által kiadott központi katalógus, a Greater 
London Photographic Library cédulakatalógusa, 
és más múzeumok ilyen jellegű jegyzékei.

A multimédiák bibliográfiai számbavétele a 
dokumentumok sokfélesége miatt még egy au
diovizuális könyvtáros számára is rémálomnak 
tűnik. Az egyetlen szervezet, amely rendszere
sen gyűjti és teljességre nem törekvőén igyek
szik feltárni ezeket a dokumentumokat a BL vál
lalkozása (BCAVM) után, a National Audiovisual 
Aids Library (NAVAL, Az Audiovizuális Eszközök 
Országos Könyvtára) Észak-Walesben. Várat ma
gára az elektronikus kiadványok bibliográfiai 
számbavétele is. Létrehoztak viszont egy köz
ponti, koordináló szervet, az audiovizuális anya
gok országos archívumainak fórumát az intézmé
nyek vezetőiből, és ettől sokat várnak.

(Skaliczki Judit)
*

Az NSZK-ról szóló beszámolót korábban már 
regisztráltuk, a referátumot Id. a KDSZ 1989. 1. 
számában a 89/195. számon. *

*

A kötelespéldányszolgáltatás kezdetének az 
1537. évet tekinthetjük, amikor I. Ferenc, francia 
király elrendelte, hogy minden egyes megjelent 
könyvből 1 példányt küldjenek el a Királyi Könyv
tárnak. A szolgáltatás meghonosodását minden 
országban két ok segítette: egyrészt, hogy ösz- 
szegyűjtsék, raktározzák és hozzáférhetővé te
gyék egy-egy ország szellemi és kulturális örök
ségét, másrészt, hogy a cenzúra számára biz
tosítsák a teljes áttekintést egy-egy ország 
nyomtatott dokumentumairól. Ez a szolgáltatás 
egyre inkább a nemzeti könyvtári feladatok közé 
sorolódott, de szinte az utolsó évekig csupán a 
nyomtatott dokumentumokra vonatkozott. 
Ugyanakkor az információ nagyobb része már 
nem könyvekben jelenik meg. Ez egyértelművé 
teszi, hogy a törvényi rendelkezést ki kell terjesz
teni az újabb, az audiovizuális dokumentumokra 
is. Le kell szögezni, hogy minden olyan, köteles- 
példány-szolgáltatásról szóló törvény, amely 
nem számol az új információhordozókkal, kor
szerűtlen. A kötelespéldány-szolgáltatás rendje 
szorosan kapcsolódik az adott ország könyvtári 
rendszerének struktúrájához. Azaz más a feladat 
abban az esetben, ha a nemzeti könyvtár szerve
zi és koordinálja ezt a szolgáltatást, és más ak
kor, ha a nemzeti könyvtár csupán egy könyvtár 
az új dokumentumokat gyűjtő és raktározó ar
chívumok között. További kérdés, hogy amennyi
ben országos szinten ezt a feladatot a nemzeti 
könyvtár végzi, regionális és helyi szinteken mi
képpen folytatódik tovább. A nemzeti könyvtárak 
esetében élesen és határozottan ki kell mondani, 
hogy a „mindent gyűjtés” lehetetlen vállalkozás. 
Fel kell tenni a kérdést, hogy mit kell a dokumen
tumok közül megőrizni és mit eldobni; a megőr
zött vagy megőrzendőek közül melyeket kell 
eredeti formában tárolni, és melyeket nem; a 
megőrzés minden dokumentum esetében örök 
időt jelentsen-e, vagy legyenek-e időhatárok. 
Tudomásul kell venni, hogy a nemzeti könyvtá
raknak is ki kell alakítaniuk a selejtezési politiká
jukat.

Norvégiában 1989-ben lépett hatályba az új 
törvény a kötelespéldány-szolgáltatásról. Ebbe a 
törvénybe már minden információhordozó beke
rült, formájuktól függetlenül. A szolgáltatás csak 
a Norvégiában kiadott vagy a norvég közösség 
számára adaptált dokumentumokra vonatkozik. 
Jóllehet tradicionálisan egy nemzeti könyvtárnak 
minden, valaha az országban kiadott dokumen
tumot gyűjtenie kell, ez egyre inkább lehetetlen
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né válik, és a dokumentumok bizonyos része 
annyira nem releváns információt hordoz, hogy 
felesleges is. A könyvekből és könyv jellegű do
kumentumokból maximálisan 7 példányt kell 
szolgáltatni. Az egyéb dokumentumtípusoknál -  
hangfelvételek, filmek, videódokumentumok, szá
mítógép programok, illetve ezeknek a dokumen
tumoknak bármifajta együttese -  két példányt 
kell szolgáltatni. Ezek a törvényszabta rendelke
zések meglehetősen mechanikus szemléletet 
tükröznek. Jelenleg az oslói Királyi Egyetemi 
Könyvtárnak kettős funkciója van: egyrészt 
egyetemi könyvtár, másrészt nemzeti könyvtár. 
Megindult azonban a különválás folyamata, és ez 
bizonyára hozzájárul majd a feladatok további 
tisztázásához is.

(Skaliczki Judit)

*

A franciaországi helyzetről szóló cikk össze
foglalja a kötelespéldányokra vonatkozó törvé
nyeket, mégpedig a következő csoportosítás
ban: nyomtatott és hangzó dokumentumok; fil
mek; szoftverek.

A nyomtatott dokumentumok kötelespéldány- 
rendelete a 16. század óta létezik Franciaország
ban -  kezdetben e dokumentumok az 1617-ben 
alapított Királyi könyvtár állományát gyarapítot
ták. A rendeletet 1791-ben felfüggesztették, de 
két év múlva visszaállították, és 1810-ben hatály
ba léptették. Egy 1713-ből származó jogszabály 
szerint a kötelespéldány minden nyomtatott ter
mékre kiterjed, így a metszetekre, térképekre és 
kottákra is. 1925-ben a jogszabályt megújították: 
a nemzeti könyvtár központi szerepét meghagy
va a kötelespéldányok körét kiterjesztették a 
hanglemezekre és a filmekre. Ami a nyomtatott 
dokumentumokat illeti, a ma is érvényben lévő 
rendelet 1943-ból való. Ennek értelmében kettős 
letét szükséges: a nyomdák kettő, a szerkesztő
ségek pedig -  új kiadások esetén -  négy pél
dányt kötelesek leadni. A hangzó anyagokra ma 
egy 1863-as rendelet vonatkozik, amely szerint a 
letéti hely szerepét a Bibliothéque nationale 
(BN) vette át (1943-tól ugyanis a megőrzés a 
nemzeti hangarchívum -  Phonothéque nationale 
-  felelőssége volt), a leadási kötelezettség pe
dig itt is kettős: egy példányt a gyártó, egyet pe
dig a kiadó-forgalmazó köteles letétbe helyezni. 
Az új hangzó dokumentumok (hanglemezek, ka

zetták, kompakt hanglemezek) a nemzeti könyv
tár LÉDA nevű adatbázisában, a nyomtatott ki
adványok pedig az 1811 óta rendszeresen meg
jelenő nemzeti bibliográfiákban, s — 1975 óta — 
a BN OPALE adatbázisban kereshetők vissza.

A filmekre ma egy 1977-ből való rendelet vo
natkozik, amelynek értelmében egy példányt a 
gyártó vagy a video-változatot előállító vállalat 
köteles leadni. A letéti hely szerepét 1982-ben 
vette át a Bibliothéque nationale, ezt megelőző
en a nemzeti filmközpont (Centre national de la 
cinématographie) látta el.

A szoftverek kötelespéldány-rendeletével fő
leg a szerzői jogi védelmet, ill. az illegális máso
lások megakadályozását szeretnék megoldani. 
A nemzeti könyvtár elképzelése szerint a törvény 
csak az alapszoftvereket érintené, az egyes alkal
mazásokat nem. Egy lehetséges megoldás lehet
ne, ha a kötelespéldány-rendszert a szabadalmi 
leírások letéti rendszerének mintájára fejleszte
nék ki.

(Novák István)

9 1 /1 4 6
SCHNELLING, Heiner: Bibiiographische Kont
rolié dér Master-Mikroformen in europaischen 
Bibliotheken = Bibliotheksdienst. 24. Jg. 1990. 
7. no. 912-919. p.

A m ester-m ikroform ák b ib liográfia i e llenőrzé
se az  európai könyvtárakban

Bibliográfiai számbavétel; Mikroforma

A világ könyvtáraiban a papír szétporladása 
miatt gyors ütemben mentik át az anyagokat 
mikrofilmre. A mikrofilmezés legköltségesebb ré
sze annak a mesterkópiának az elkészítése, 
amelyről azután korlátlan mennyiségű, olcsó 
másolat készíthető. Ésszerű tehát, hogy a mes
terkópiákról lelőhely-nyilvántartás készüljön.

Az Egyesült Államokban már 1965-ben bein
dították a National Register of Microform Masters 
című kiadványt, amely 1983 után a National 
Union Catalog része lett. Európában jelenleg 
csak Nagy-Britannia és Franciaország készít or
szágos nyilvántartást a mesterkópiákról és most 
foglalkoznak annak a gondolatával, hogy géppel 
olvasható formába konvertálják. A British Library 
nyilvántartása 1989 végén már kb. 40 000 tételt

350 Kvt. Figy. 1. (37.) 1991/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

tartalmazott, és kb. évi 10 000-rel növekszik. A 
francia nemzeti könyvtár nyilvántartása kb. évi 
15 000 tétellel nő. Olaszországban a központi 
nyilvántartást az Istituto Centrale per la Patológia 
dél Libro (Róma) nevű intézmény kezeli. Hollan
diában a Királyi Könyvtárban gyűjtik a felvételek 
leírásait. Dániában és Belgiumban a többi gyara
podással együttesen regisztrálják a mikrofilmeket 
is. Írországban és Portugáliában csak 1990-ben 
kezdték meg a biztonsági mikrofilmezést, Görög
ország, Luxemburg és Spanyolország pedig 
még el sem kezdte.

A közös európai számbavétel gondolata négy 
évvel ezelőtt merült fel, a LIBER keretében. A 
program az EROMM (European Register of 
Microform Masters) nevet kapta. Két évvel ez
előtt az Európai Közösség is felvette könyvtári 
akcióprogramjai sorába, méghozzá az elsők kö
zé. 1988 őszén tervtanulmány készítésére írtak ki 
pályázatot, amelyhez az Európai Bizottság 
40 000 fonttal járult hozzá.

Az azóta elkészült tervtanulmány szerint kö
zös érdek egy adatbázis sürgős létrehozása. A 
tanulmány a program első szakaszát négy or
szágra javasolja kiterjeszteni, ezek: az NSZK, 
Franciaország, Nagy-Britannia és Portugália. 
Ezek az országok vállalják a szétszórtan lévő 
adatok összegyűjtését és gépi formára történő 
konvertálását. Az érdemi munka előreláthatólag 
1991 elején kezdődik. Az EROMM programot 
nem szabad pusztán technikai programnak te
kinteni, mindenütt szorosan össze kell kapcso
lódnia a biztonsági filmezés vállalásával és a 
szükséges anyagi ráfordításokkal. Első lépésben 
országonként 5000 adat bevitelét várják el.

A végső cél egy közös adatbázis kiépítése, 
amelynek három lehetséges felhasználási formá
járól sző! a terv: online, CD-ROM-on és mikro
filmlapon. Az adatstruktúra a British Library Mini
mál Record formátumának felel meg (szerző, 
cím, megjelenési adatok, ehhez jön még a mes
terkópiára vonatkozó fizikai adatok mezője, a le
lőhely és az ár).

A tervtanulmány szerint sürgősen döntést kell 
hozni az alábbi kérdésekben: számítógép biztosí
tása; csereformátum; a bibliográfiai adatok bizto
sítása az NSZK-ból és Portugáliából; az admi
nisztratív teendők ellátása; az EROMM-prograrn 
második szakaszának előkészítése, különös te
kintettel a többi tagország bekapcsolására.

A tervtanulmány azt javasolja, hogy a kísérleti 
szakasz költségeinek felét az Európai Bizottság

vállalja. Az összköltséget 200 ezer DM-re becsü
lik, az összeg másik felének előteremtése is kér
déses. A tervezet az alábbi támogatási lehetősé
geket látja: alapítványi források, kutatásokat tá
mogató intézmények, a résztvevők, ill. az 
adatfelhasználók hozzájárulása (térítés formájá
ban), hivatásos kiadók hozzájárulása.

Az adatbázist a tervek szerint a Bibliothéque 
Nationale számítógépére helyezik. A BN vállalta 
az adminisztratív teendők ellátását a kísérleti 
szakaszban. Az egyes országok kumulálják a 
rendelkezésre álló adatokat és UNIMARC formá
tumra konvertálják. (Ehhez még ki keli fejleszteni 
a konvertáló programot az UK-MARC formátum
ról, a MAB formátum minden további nélkül át
alakítható.) Németországban a göttingeni Nie- 
dersachsische Staats- und Universitátsbibliothek 
fogja az adatokat összegyűjteni és konvertálni.

(Kovács Lászlóné)

9 1 /1 4 7
JUKVAM, Dagny -  SKRAMM, Wigo H. -  VAGE, 
Nils Steinar: Local history stored on computer: 
the Fet project = Scand.Public Libr.Q. 23.vol. 
1990. 3. no. 23-27. p.

H elytörténet szám ítógépen: egy norvég kísér
let

Adatbázis -helyismereti

Az Oslótól 30 kilométerre fekvő Fet város 
(8200 lakos) közművelődési könyvtárában 
egyedülálló kísérletbe kezdtek. A lakosság bevo
násával építik a településre és környékére vonat
kozó adatokat tartalmazó adatbázist. Feldolgoz
zák a helyi intézmények, szervezetek, klubok irat
tári anyagait, az egyházi anyakönyveket és 
összeírásokat, valamint a történelmi forrásokat. A 
Feti Történelmi Társaság közreműködésével 
gyűjtik a földrajzi neveket.

Valamennyi rögzített adat hozzáférhető a he
lyi közművelődési könyvtárban, ahol számító
gép, nyomtató és mikrofilmolvasó áll a helytörté
net iránt érdeklődök rendelkezésére. Az adatbá
zis lehetővé teszi a helyi közösségre vonatkozó 
statisztikák gyors összeállítását, például a lakos
ság kor szerinti megoszlása, bizonyos utónevek 
gyakorisága adott időszakban, háztartási statisz
tikák stb. Az eddigi tapasztalatok szerint gyakori
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ak a történeti vonatkozású kérdések, a világ min
den részéről érkeznek a kivándoroltak családfa
kutatásaihoz segítséget kérő levelek. Az iskolá
sok főként az archeológiái adatok iránt érdek
lődnek. Az adatbázisból nyert információk 
alapján jutnak el a múzeumokban őrzött régé
szeti leletekhez. Lelkesedésüket kihasználva a 
könyvtár bevonja őket az anyaggyűjtésen túl az 
adatrögzítésbe is, és felkészíti őket a későbbi 
kutatómunkára.

A helytörténeti, helyismereti adatbázis kezelé
sét a könyvtárosok mellett bárki elsajátíthatja. Az 
egyes klubok, társaságok is ösztönzik tagjaikat, 
hogy vegyenek részt a könyvtárban tartott okta
tásokon. „Kérdezz!” címmel könyvet adtak ki az 
adatbázis használatát megkönnyítendő, a csa
ládfa-kutatás alapismereteit pedig „A hiányzó ro
kon rejtélye” című kiadványuk tartalmazza.

A három éve elindított gyűjtés rendkívül sok 
információ és dokumentum felhalmozódását 
eredményezte, szorosabbra fűzte a lakosság 
kapcsolatát közvetlen környezetével, felkeltette 
érdeklődésüket történelmük, szűkebb környeze
tük eseményei iránt. Ez a program kiszélesítésé
re ösztönzi a könyvtárat, újabb témák kutatását 
tervezik (néprajzi anyaggyűjtés), bekapcsolód
nak a többi települések is a munkába.

(Pappné Farkas Klára)

Lásd még 136

H átrányos helyzetű  o lvasók ellátása

91/148
STARMANS-VAN HAREN, Mieke: Bibliotheksar- 
beit mit „Leicht-zu-Lesen-Literatur” (Easy-to- 
read) ist mühevoll, aber sie lohnt sich = Bibi. für 
Allé. 7.Jg. 1990. 3.no. 3-10.p. Bibliogr.

„Könnyű a z  o lvasás” -  program  hátrányos  
helyzetűeknek

Hangos könyv; Közművelődési könyvtár; Öreg
betűs könyv; Szellemi fogyatékos olvasó; Szol
gáltatások; Testi fogyatékos olvasó

A holland könyvtárosok figyelme a 80-as évek 
elején fokozott mértékben fordult a súlyos olva

sási hátrányban lévő fiatalok felé (szellemi fogya
tékosok, siketek stb.). Rövid próbálkozás után fel 
kellett ismerniük, hogy mindenekelőtt megfelelő 
olvasmányanyagra lenne szükség, mivel a 
könyvkiadás teljes egészében a normális olvasá
si készséggel rendelkezőkhöz igazodik, az emlí
tett hátrányos csoportok részére nincs tartalmi
lag és formailag egyaránt megfelelő olvasmány
választék. A feladat megoldására a Holland 
Könyvtári és Olvasási Központ (NBLC) vállalko
zott, mint a könyvkiadók, kereskedők és könyv
tárosok országos szervezete. (Állami támogatást 
csak az olvasástanítás segédanyagai és a nem
zeti kisebbség számára kiadott olvasmányok él
veznek.)

Az olvasmánysorozat összeállítását kutató
munka előzte meg, és egy elméleti kiadvány, 
mely „A szellemi fogyatékosok könyvei” címmel 
ismerteti a különböző életkorú és fogyatékossá
gú csoportok olvasási képességeit, s kritériumo
kat ad az olvasmányok kiválasztásához. A kuta
tócsoporttal együttműködve a La Riviéra & Voor- 
hoeve kiadó néhány szerzője vállalkozott rá, 
hogy e kritériumok alapján megírja a kívánt szö
vegeket. „Az olvasás lift”-jének nevezett sorozat 
egyes köteteinél előre megtervezték a szöveg 
nehézségi fokát, az illusztrációk jellegét, a betű
típus nagyságát, a szövegtükröt stb. A „lift” egy
mást követő szintjein fokozatosan emelkedtek 
az olvasóval szemben támasztott tartalmi és for
mai követelmények: a szöveg összetettebbé vált, 
megváltozott az illusztrációk jellege, némileg ki
sebb betűvel szedték a szöveget. A sorozat fü
zetei „Könnyű az olvasás” címkével jelentek 
meg, és igen kelendőnek bizonyultak, különösen 
az iskolákban és a könyvtárakban, elsősorban 
az olvasási nehézségekkel küszködő gyerekek 
körében.

Akik képtelenek olvasni, vagy csak rendkívüli 
erőfeszítések árán képesek rá, azok számára az 
NBLC audiovizuális sorozatokat ad ki. Ilyen pl. a 
„Te magad!” elnevezésű fotós diasorozat, mely 
az önálló tevékenységhez ad (elsősorban az öre
geknek) inspirációt és gyakorlati tanácsokat. Pl. 
„Te magad is megtakaríthatsz kiadásokat” -  „Te 
magad is sportolhatsz” -  „Te magad a házikert
ben” — „Te magad is járhatsz múzeumba”. Az ol
vasni képteleneket szolgálják a hangkazettáról 
hallgatható „hangos könyvek” -  ezeket a vakok 
és csökkentlátásúak könyvtárával együttműköd
ve adják ki — és a szellemileg fogyatékos gyer
mekek számára szerkesztett „hangos újság”
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Külföldi folyóirat-figyelő

(1200 előfizető), valamint egy másik újság, a 
Blits, melyet egy belga kiadóval közösen, tűzet
és kazettaalakban párhuzamosan adnak ki (1800 
előfizető).

Különös gondot fordít az NBLC az olvasási 
zavarokkal küzdő gyermekekre. A dyslexiások 
és a rosszul hallók mellett nem kisebb gondot je
lentenek azok, akik a kellő motiváció hiánya mi
att nem olvasnak. A holland kultuszminisztérium 
szerint ijesztően magas a funkcionális analfabé
ták száma. Az NBLC azt vallja, hogy megfelelő 
írott és AV anyagokkal s ezek népszerűsítésével 
mindenkinél meg kell találni az olvasás élvezeté
hez vezető utat, azoknál is, akik számára az ol
vasás jelenleg unalmas, fárasztó és megterhelő.

(Katsányi Sándor)

91/149
BORECKA, Irena: Mozliwoáci czytania w czasie 
choroby = Poradnik Bibi. 1990. 7/8.no. 34-36.p.

O lvasási lehetőségek betegség idején

Beteg olvasó; Kórházi könyvtár -betegeké

Miközben általános a vélekedés, hogy a bete
gek számára hasznos időtöltés az olvasás, e 
problematika sokkal bonyolultabb annál, mint
sem hogy ilyen egyszerű kijelentéssel el lehetne 
intézni.

Általában leszögezhető: azok a betegek, 
akiknek teljes gyógyulása garantált, olvashatnak 
bármit, amire kedvük kerekedik, viszont azok ol
vasmányait, akik halálosan betegek vagy a be
tegség következtében rokkanttá válnak, már cél
szerűen meg kell válogatni. Ez újra meg újra 
egyedi döntések elé állítja a biblioterapeutákat.

A házhoz kötött betegek és rokkantak szinte 
minden kulturális szolgáltatás igénybevételét ille
tően nagy hátrányban vannak. Ez alól nem kivé
tel a könyvtári ellátás sem. A könyvtárak kevéssé 
alkalmasak arra, hogy tolószéken lehessen felke
resni őket, a házhozszállításnak pedig nincsenek 
meg az előfeltételei.

A kórházi-szanatóriumi ápoltak olvasása kü
lön ügy. Igaz: sok a ráérő idejük, ám azzal nem 
ők rendelkeznek. Nem tőlük függ a vizsgálatok- 
kezelések időpontja, a kórtermek magatartási 
szokásainak kialakulása, s nem ők tehetnek róla, 
ha az ágyaknál nincs olvasólámpa, sem olyan 
berendezés, amelyre az olvasnivalót el lehetne

helyezni. Aztán a betegség jellege is meghatá
rozza, lehet-e (szembetegségek), illetve érde
mes-e (lelki betegségek) valakit olvastatni. Külön 
gond, hogy mit olvassanak a műtét előtt állók, a 
nemrég műtötték és a lábadozók.

A kórházba minden beteg magával hozza 
„egészségeskori” olvasási szokásait, ha voltak 
neki egyáltalán. A kórházi környezet még a rend
szeresen olvasók olvasási kedvét is inkább letöri, 
mint növeli. Általában a könnyű és rövidebb ol
vasmányok azok, amelyekre ilyen környezetben 
igény van.

E problémák azokban az országokban is 
fennállnak, amelyek jól felszerelt, értő személy
zettel ellátott betegkönyvtárakat hoztak létre. 
Lengyelországban ezek a nehézségek a feltéte
lek mostohasága folytán a legtöbb helyen több
szöröződnek.

(Futala Tibor)

91/150
SJÖSTEDT, Lise: Talking book service -  ap- 
proaching complete integration = Scand.Public 
Libr.Q. 23.vol. 1990. 1.no. 19-21.p.

A hangoskönyv-szo lgáltatás te ljes in tegráció
ja felé

Hangos könyv; Vak könyvtárhasználó

A svéd Braille- és Hangos Könyvtár (TPB) a 
hangos könyvek előállítója és egyúttal kölcsön
zője is. A vakok első könyvtárát 1892-ben alapí
tották, de az csak Braille-könyveket tartalmazott. 
A vakok és gyengénlátók irodalommal való ellá
tása 1980-tól vált állami feladattá. Ma már szinte 
minden könyvtár rendelkezik hangoskönyv-gyűj- 
teménnyel, a TPB központi kölcsönkönyvtárként 
működik.

Az 50-es évekig a Braille-irodalom volt az 
egyetlen „olvasási” lehetőség a gyengénlátók 
számára. A magnetofonok használatának általá
nossá válásával a Svéd Vakok Egyesülete és né
hány nagykönyvtár elkezdte a könyvek hangrög
zítését. A 70-es években egyre növekvő igény je
lentkezett a hangos könyvekre a gyengénlátókon 
kívüli rétegekből is. A hangos könyvek kölcsön
zését ezért kiterjesztették más hátrányos helyze- 
tűekre is, így most kölcsönözhetnek a vakok és 
gyengénlátók, a szellemi fogyatékosok, az afá- 
ziások, a testi fogyatékosok, a krónikus betegség
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ben szenvedők, a nagyothallók, a dyslexiások. Ez 
Svédországban csaknem félmillió embert érint.

Évente mintegy 2500 hangos könyv készül 
Svédországban. A könyvek 25%-a hangoskönyv
ként jelenik meg, egyenlő arányban a szépiroda
lom és az ismeretterjesztő irodalom. A könyvek 
eíöáiiítása más-más módon történik a szellemi 
fogyatékosok, a dyslexiások, afáziások stb. szá
mára, ugyanis ők rendszerint nem a megszokott, 
normális sebességű, semleges hangú felolva
sást igénylik. Dyslexiás gyermekek olvasási kész
ségük fejlesztése érdekében kölcsönöznek han
gos könyveket, melyek hallgatása és a nyomta
tott szöveg figyelemmel kísérése nagy segítséget 
jelent e fogyatékosság legyőzésében. A svéd 
nyelvű könyveken kívül -  a bevándorlókra gon
dolva — számtalan más, főként finn nyelvű 
anyaggal rendelkezik a TPB.

Ma már nem szabad nagy különbségnek len
nie a hangos vagy a nyomtatott könyvek köl
csönzése között. A kölcsönzési rendszer decent
ralizált: a legkisebb fiók- vagy mozgókönyvtárból 
is kölcsönözhető ilyen anyag; ha ott sincs meg a 
keresett cím, egy nagyobb állományú főkönyv
tárhoz kell fordulni, majd a megyei könyvtárhoz 
és végül a 30 ezres állományú TPB-hez, mely 
nemcsak kölcsönöz minden típusú könyvtár szá
mára, hanem letéti állományt is küld számukra.

A hangos könyvek és kölcsönzőik integrálása 
a könyvtárba azt jelenti, hogy a hangos könyvek 
nem zárt ajtók mögött, hanem szabadpolcon 
vannak; a gyermekeknek készült könyvek a gyer
mekkönyvtárba kerülnek; a könyvtárosok ugyan
olyan szolgáltatást nyújtanak a hangos könyvek 
kölcsönzői számára, mint más olvasóknak; a 
hátrányos helyzetűeket és gyengénlátókat szíve
sen fogadják a könyvtárban és a személyzet min
den tagja képes segítséget nyújtani számukra. A 
hangos könyv természetes és jól ismert eleme 
kell, hogy legyen a könyvtárnak.

A TPB egyik részlege tankönyv-előállítással is 
foglalkozik. A vak, gyengénlátó, vagy más, hátrá
nyos helyzetű egyetemi hallgatók jegyzetei han
gos könyv vagy Braille-könyv formájában hozzá
férhetők. A TPB évente 10-szer gyarapodási 
jegyzéket ad közre. Ajánló jegyzékeket is készít a 
gyermekek és felnőttek számára kiadott hangos 
könyvekről. Negyedévente megjelenő tájékozta
tójukat főként könyvtáraknak szánják.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 118
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H álózatok, reg ionális  rend szerek
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K özérdekű  tá jékozta tás
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FAIRER-WESSELS, Felicité A.: Community infor- 
mation in the school média centre = South 
Afr.J.Libr.Inf.Sci. 58.vol. 1990. 3.no. 287-294.p. 
Bibliogr. 31 tétel.

A z iskolai eszköztár m int a közhasznú tá jé 
koztatás színtere

Eszköztár; Iskolai könyvtár; Közérdekű tájékoz
tatás

Amióta a hatvanas években a közhasznú in
formáció fogalma az Egyesült Államokból kiindul
va elterjedt, általában csak a felnőtt lakosság 
szempontjából foglalkoztak vele. Az ebbe a kör
be sorolható információkra már iskoláskorban 
jócskán szükség van, elsősorban azoknak, akik
nek a felnőttek nem képesek megfelelő védőhá
lót biztosítani.

A cikk definiálja és számba veszi a közhasznú 
információ típusait, az azokhoz való hozzájutás 
módozatait és eszközeit, majd felsorolja a 
közhasznú tájékoztatást nyújtó intézmények faj
táit (közművelődési, iskolai, kettős funkciójú 
könyvtárak, komplex művelődési intézmények, 
tanácsadó központok). Végezetül külön tárgyalja 
az iskolai eszköztárak kezdeményező szerepét a 
közhasznú tájékoztatásban, az információszerzé
si képesség elsajátíttatásában.

354 Kvt. Figy. 1. (37.) 1991/2.


