Néhány éves oktatói tapasztalata során rájött
arra, hogy a tudálékosság és az unalmas előa
dásmód megy legjobban az ifjak idegeire. Ezért
olyan játékos módszert talált ki, amely a 17 éve
sek életkori sajátosságainak, érdeklődési köré
nek a leginkább megfelel. Szerkesztett egy kér
dőívet, mely a következő kérdéseket tartal
mazta: név, cím, testmagasság, cipőméret, az
iskolába való közlekedés módja, kedvenc futball
csapat stb. Minden kérdés előtt a válaszolót azo
nosító kódszám szerepelt. A hallgatók által kitöl
tött ívek alapján különböző keresőkérdéseket ál
lított össze ilyesformán: „ki az, akinek 9-es a
lába, motoron jár az iskolába és a Sunderland fo
cicsapatnak drukkol?” Ezután az adatlapokat
sokszorosította és a nevet és címet tartalmazó
részt levágta. így a válaszadókat csak a kódszám
alapján lehetett azonosítani.
A játékban egy munkaközvetítő irodát szimu
láltak, ahol - meglehetősen sajátságos szem
pontok alapján — bizonyos munkahelyekre ke
restek megfelelő jelölteket. A „munkaadó” szem
pontjait az előre összeállított keresőkérdések
alapján felírták a táblára és a diákok melléjük ír
ták a megfelelő válaszok előtt álló kódszámokat,
így hamar rájöttek, hogy bár a húsz jelölt közül
négynek is 9-es a cipőmérete, de mindhárom kí
vánalomnak csak a 14-es számú jelölt felel meg.
Két erre kijelölt diák ellenőrizte a megoldást,
amely helyesnek bizonyult.
Néhány játék után - mely kellően felcsigázta
a résztvevőket - érdeklődve hallgatták az adat
bázisok szakkifejezéseinek ismertetését (fájl, re
kord, mező), és a továbbiakban ezeket alkal
mazva folytatták a játékot. S miután már nekik is
volt egy sajátjuk, kiválóan megértették az adat
bázisok működését.
Valamivel bonyolultabb, de hasonló jellegű
játék segítségével ismerkedtek meg a felsőbb
évesek a Boole-algebrán alapuló információkere
séssel és a relációs adatbázisokkal. Néhány táb
lázat kitöltése után az adatokat egyenesen a szá
mítógépbe vitték be és az Open Access szoftver
segítségével végezték a kereséseket. S miköz
ben megtanulták a számítógépes információke
resést, a bevitt adatokból az is kiderült, hogy a
mérleg jegyében születettek az olaszos ételeket
szeretik a legjobban.
(Fazokas Eszter)
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INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS,
-MEGJELENÍTÉS ÉS -TERJESZ
TÉS

Nyomtatott dokum entum típusok

91/159
HOFFMANN, Frank: Comic books in libraries, archives and média centers = Ser.Libr. 16.vol.
1989. 1/2.no. 167-198.p. Bibliogr.
Képregény-füzetek a könyvtárakban, archívu
mokban és iskolai eszköztárakban
Állománygyarapítási tanácsadó; Képregény

A képregények mindenütt jelen vannak, áruk
viszonylag alacsony, emellett társadalomtörténe
ti, szórakoztató és oktatási értékkel bírnak, ezért
rendkívül keresettek a különböző típusú amerikai
könyvtárakban. A cikk gyakorlati irányelveket ad
kiválasztásukhoz és beszerzésükhöz, szól keze
lésükről és konzerválásukról. Tartalmazza a do
kumentumtípus rövid történetét és sok hasznos
függeléket is közöl (pl. a bestsellerek jegyzékét,
a megjelenő kurrens címek jegyzékét).
(Autoref.)

A u d io v iz u á lis , e le k tro n ik u s , o p tik a i in fo r
mációhordozók

91/150
WHITAKER, Char: Instant images: a PC-camera
linkage offers new possibilities fór libraries and
new access fór users = Am.Libr. 21.vol. 1990.
9. no. 854-856. p.

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

Külföldi folyóirat-figyelő

K é p e k m ik ro s z á m ít ó g é p i e lő á llítá s a , s z e r
k e s z té s e és s z o lg á lta tá s a v id e o fe lv e v ő -P C
k a p c s o la t ú tján

Képanyag; Kisszámítógép; Videotechnika

még kb. 9000 dollárt tesznek ki, s ezt a legtöbb
könyvtár nem engedheti meg magának. A rend
szer ára rohamosan csökken (az elmúlt fél évben
25%-ot).
(Novák István)
Lásd még 127, 131, 135-136, 140, 143, 144-146

A cikk egy olyan új technológiát ismertet —
bemutatva a lehetséges könyvtári alkalmazáso
kat is -, amelyet a magas költségek miatt ma
még kevés helyen alkalmaznak, de 10 év múlva
annyira elterjedné válhat, mint napjainkban a
fénymásoló vagy CD-ROM-berendezés. Az új
technológia célja képek, grafikák elektronikus
formában való rögzítése, szerkesztése és nyom
tatott reprodukciója, esetleg továbbítása. A be
rendezés alapvető kellékei egy állóképeket ké
szítő videokamera és a képeket rögzítő és to
vábbító videorekorder, egy mikroszámítógép és
egy színes videonyomtató. A kamera hasonlít
egy normál, 35 mm-es fényképezőgéphez, több
vállalat, így a Kodak, a Canon és a Sony is for
galmaz ilyet. Ez a képeket elektronikus jelekké
alakítja és - színesben - egy kicsi, 5 cm átmé
rőjű floppy lemezre rögzíti őket. Az így rögzített
képeket egy videorekorder továbbítja a számító
gépbe, amelynek monitorán a képek megjelenít
hetők, sőt, az Adobe lllustrator vagy a Snapshot
nevű szoftverek használatával megváltoztatha
tók, szerkeszthetők. A képek kinyomtatásához
egy grafikai jeleket fogadni tudó nyomtató szük
séges, de az igazán jó minőséghez színes videóprintert érdemes használni. Ezeken az alapbe
rendezéseken kívül a képek továbbítására fel
használható egy ún. állókép-átvivő berendezés
(still videó transceiver), amely normál telefonvo
nalon képes a képeket továbbítani és fogadni.
Ami a könyvtári alkalmazásokat illeti, a cikk a
Tall Tree Systems reklámvállalat (Faló Alto, Calif.)
szolgáltatásainak példáján a következő lehető
ségeket ajánlja:
- kifogástalan minőséget igénylő dokumen
tumok, pl. műszaki rajzok, grafikai ábrák repro
dukciója;
- térképek, védjegyek reprodukciója;
- olyan anyagokhoz való hozzáférés, ame
lyeket nem lehet fénymásolni, pl. régi és ritka do
kumentumok, régi fényképek, festmények stb.
- könyvtári, múzeumi, levéltári dokumentu
mok tárolása, archiválása elektronikus formában.
A „rossz hír” az egészben a berendezések
magas ára: az alapberendezések költségei ma

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

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

K ö n y v tá rg é p e s íté s á lta lá b a n
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LC and BL: libraries of tomorrow = Libr.Rev.
39.vol. 1990. 3.no. 33-40.p.
A K o n g re s s z u s i K ö n y v tá r és a B ritish Library:
a h o ln a p k ö n y v tá ra i

Inform ációtechnológia; Kísérlet; Könyvtártudo
mányi kutatás; Nemzeti könyvtár

A Kongresszusi Könyvtár (LC) és a British Li
brary (BL) mint nemzeti könyvtárak kötelessé
güknek érzik, hogy figyeljék az elektronikus jövő
kihívásait és válaszoljanak rájuk. Ilyen válasznak
tekinthető a Számítógéppel Olvasható Anyagok
Olvasótermének — amely a „Holnap könyvtára”
nevet kapta - megnyitása az LC-ben 1988 júliu
sában, az e dokumentumok beszerzésének, fel
dolgozásának, kezelésének és szolgáltatásának
kutatására indított program részeként. A géppel
olvasható anyagok olyan adatokat vagy progra
mokat jelölnek, amelyek kereséséhez és megje
lenítéséhez mikroszámítógép szükséges. A gyűj
temény kialakításához retrospektív beszerzése
ket is terveznek, hogy az állomány alkalmas
legyen a szoftverfejlesztés és az ipari fejlődés ta
nulmányozására. Az állomány (amely a haszná
lathoz szükséges eszközöket is magába foglal
ja), vásárlás, copyright (köteles) példányok és
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ajándékok, valamint a szoftverkiadók adományai
révén gyarapodik.
Témájuk szerint a gyűjtött programok rendkí
vül változatosak: bibliográfiakészftés, kommuni
káció, adatbáziskezelés, kiadványszerkesztés,
oktatás, grafikus megjelenítés stb. A beszerzés
kiterjed a CD-ROM-enciklopédiákra, szótárakra
stb. is. A géppel olvasható címeket az AACR2 át
dolgozott 9. fejezete (Számítógépes adatállomá
nyok) szerint katalogizálják és kisszámítógépes
adatbázisban tárolják, amelyből nyomtatott kata
lógus is készül, de az LÓ nagyszámítógépes
adatbázisából szintén lekérdezhetők lesznek,
egyelőre csak a könyvtárban. Az adatállomány
csak kutatási célra használható, saját adatbázis
építésére vagy jelentések készítésére munkaállo
mások, Macintosh és Sony videolemez-meghaj
tók és monitorok, Hitachi CD-ROM-meghajtók,
Epson, Hewlett-Packard nyomtatók és Apple lé
zernyomtató található.
Az újonnan létrehozott olvasóterem a kísérleti
szakaszt követően további fejlesztési lehetősé
geket rejt magában, mint pl. szolgáltatásainak kiterjesztése hálózatban adatok fogadásával és
szolgáltatásával. Egyelőre 14 könyvtár bevoná
sát tervezik ebbe a programba, amelynek célja
annak megállapítása, hogy szükség van-e és
megvalósítható-e ilyen méretű online kapcsolat
az LC információs rendszerével.
Egy másik, egymillió dolláros projekt az LC
szolgáltatásainak kábeltévén való direkt terjesz
tésére irányul. - Az LC nemzeti programja az
„Amerika Emlékezete Program” (American Me
mory Program), amelynek célja, hogy különbö
ző hordozókon és formátumokban széleskörű
információterjesztést valósítsanak meg a világ
legnagyobb tudás- és információbankjának, az
LC gyűjteményeinek alapján.
A BL-ben már körvonalazódott egy nagyobblélegzetű, 10 éves technológiai kutatási prog
ram, az „Information UK 2000”, tekintettel az in
formációs társadalom gazdasági, politikai, társa
dalmi és természetesen műszaki tényezőire. A
kutatást a BL Kutató és Fejlesztő Főosztálya
(BLRDD) kezdeményezte és támogatását élvezi.
Tizenegy munkacsoport készít előrejelzéseket a
következő területeken: társadalmi trendek; tech
nológiai fejlemények; levéltári, könyvtári és tájé
koztatási szolgáltatások; megőrzés és reprodu
kálás; kommunikáció, infrastruktúra; kiadás;
egyéni és házi információhasználat; intézményi
információhasználat; személyzet, oktatás és kép
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zés; használók- és információpolitika. A kutatás
eredményei különösen a könyvtárosi és informá
ciószolgáltatási szakmára lesznek meghatározó
ak, de értékesek lesznek a kiadók, terjesztők és
a kapcsolódó szervezetek számára is. A program
valamennyi résztémájával kislétszámú szakértő
csoport foglalkozik; a végső jelentés, amely kö
vetkeztetéseket és ajánlásokat foglal magába,
számos lépcső és tesztfázis közbeiktatásával ké
szül majd el. A programon dolgozók remélik,
hogy a jövő fejlesztéseinek az ilyenfajta elméleti
megközelítése nem válik futurológiái gyakorlato
zássá, hanem a valóságban gyökerezik, és a va
lóságban lesz hasznosítható.
A jelenben folyó nagyarányú hálózati fejlesz
tések egyre fontosabbá válnak, ugyanakkor egy
re nehezebben áttekinthetők, követhetők a
könyvtárak (könyvtárosok) számára. Ezért tartja
szükségesnek a BL a könyvtárak széleskörű be
vonását azokba a döntésekbe, amelyek a jelenle
gi szolgáltatásokat és a jövő információpolitiká
ját meghatározzák. Ebben kapnak támogatást a
Könyvtári Hálózatok Irodájától (UK Office fór Library Networking).
(Berke Barnabásné)
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WEYERS, Yousif: Friend or foe? The microcomputer in developing countries = Microcomp.lnf.
Manage. 7.vol. 1990. 3.no. 217-226.p. Bibliogr.
Barát vagy ellenség: a mikroszámítógép a fej
lődő országokban
Információtechnológia; Kisszámítógép; Távköz
lés

A cikk az információtechnológia fejlődő országokbeli alkalmazásának vitatott kérdése kap
csán Szudán példáján vizsgálja a mikroszámítóépek használatának technikai és emberi oldalait,
ttekinti, hogy mennyire kifizetődő és kívánatos
az információtechnológia használata bizonyos,
olcsó távközlési technológiára és mikroszámító
gépekre épülő alkalmazásokban. Állítja, hogy
ezek használata segíthet az információáramlást
gátló társadalmi akadályok leküzdésében.
(Autoref.)
Lásd még 128

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

Külföldi folyóirat-figyelő

Könyvtárépítés, -berendezés

91/163
SIEVÁNEN-ALLEN, Ritva: Tíedon temppeli
työpaikkana =
Kirjastolehti. 83.vuos. 1990.
7/8. no. 338-339. p.
Rés. angol nyelven
Az információ temploma mint munkahely

dalom számára is. A monumentális könyvtárépü
letek hagyományt jelentenek Finnországban, de
még megoldásra vár a státusszimbólumok és a
gyakorlati könyvtári igények konfliktusa.
(Autoref.)
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VILJOEN, J. Hennre - FUHLROTT, Rolf: Die unterirdische Gericke-Bibliothek dér Universitat von
Stellenbosch in Südafrika. Planung, Bau und Erfahrungen = ABI-Tech. 10.Jg. 1990. 3. no. 195204. p.

Építési terv; Könyvtárépület
Rés. angol nyelven
'Mindannyian követünk el hibákat. Az én
hibáim egy részét az okozza, hogy nem veszek
figyelembe valamit, vagy nem értem meg az ille
tő könyvtár igényeit.’ - az idézet Keyes D. Metcalftól, az ismert könyvtártervezési szakértőtől
származik. Manapság a legtöbb könyvtárosnak
módja van arra, hogy a tervező team tagja le
gyen, írja a cikk szerzője disszertációjában. Ha
azonban a könyvtáros alacsony státusszal bír a
döntéshozó apparátusban, elképzeléseit és kí
vánságait nem veszik figyelembe.
A könyvtárépület amellett, hogy elvont műal
kotás, dinamikus emberi tevékenységek színhe
lye is. Minden épületnek funkciója van, amelynek
dinamikáját az építésznek meg kell értenie. Ez a
képessége többnyire az építész tapasztalataira
épül és nehezen befolyásolható.
Finnország régi könyvtárépítészeti hagyomá
nyokkal rendelkezik, Alvar Aaltótól Reima és Raili
Pietiláig. De még a világhírű finn építészek is bi
zonyos célok figyelembevételével, egy bizonyos
időpontban tervezték meg könyvtárépületeiket,
amiben benne rejlik az a kockázat, hogy funkcio
nálisan meglehetősen hamar elavulnak.
A könyvtárépületeket a tudás és az irodalmi
kultúra társadalmi elismerése szimbólumainak te
kinthetjük. A helsinki Egyetemi Könyvtár (tervez
te: Cári Ludvig Engel) és a viipuri Városi Könyvtár
(tervezte: Alvar Aalto; ma szovjet területen van)
mindig is a finn könyvtárépítészet és a kultúra
műemlékei voltak. Mindkét épület megérdemelt
figyelmet keltett, Finnországon kívül is. Egyik
sem túl sikeres azonban funkcionálisan. Ennek
ellenére a könyvtárosok nem bírálták őket eszté
tikai értékük miatt, és a rájuk irányuló figyelem
magasabb státuszt biztosított a könyvtáros-társa
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A stellenboschi Egyetemi Könyvtár föld alatti
épülete
Építési terv; Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai

A stellenboschi Egyetemi Könyvtár harmadik
épülete a Gericke Könyvtár, amely 1984-ben ké
szült el. A történeti értékű épületek megóvása
érdekében a kétszintes új épületet a régiek köze
lében, centrális helyen, a föld alatt hozták létre.
Az építésszel szemben a következő követel
ményeket támasztották: az épület megközelítő
leg négyzetalakú legyen (rövid közlekedési út
vonalak!), egymillió kötetet fogadjon be, 1450
olvasóhellyel és 100 könyvtári munkahellyel ren
delkezzen, moduláris és nyitott szerkezete le
gyen, több szakkönyvtárat centralizált kiszolgá
lással fogadjon be, legyen tekintettel a jelen és a
jövő információs technológiájára, s nyújtson ott
honos környezetet.
Az épület hordoszlopai 7,5 m-es modulban
állnak, teherhordó falak csak kivételesen vannak.
Egy nyilvános és egy szolgálati bejárat működik.
Az erősebben használt részlegek és szolgáltatá
sok kerültek közelebb a nyilvános bejárathoz. A
két szinten elhelyezkedő 17 000 m2-t egy három
szög alakú rámpa köti össze, amely tájékozódá
sul is szolgál, s felülről természetes fényt kap. A
szinteket továbbá három lépcső, valamint egy
személy- és egy teherfelvonó köti össze.
Nagy gondot fordítottak a világításra, amelyet
raszterszerűen oldottak meg: így az állványok
mindig jő megvilágítást kapnak, bárhogy is állít
ják őket. A klímaberendezést költségtakarékos
ság végett nem látták el nedvességszabályozó
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val, de hangszigeteléséről gondoskodtak. Biz
tonsági berendezéseket is felszereltek.
A két szint déli oldalról természetes fényt is
kap. A szintek belmagassága - a bezártság ér
zetének ellensúlyozására — 2,6 m. A belsőépíté
szeti kialakításra, a színezésre igen nagy gondot
fordítottak. Az épület 23 hónap alatt készült el.
Az épület részletes kiértékelése végső soron
pozitív eredménnyel járt; a kisebb kifogások nem
a föld alatti elhelyezés következményei. A világ
legnagyobb föld alatti energiatakarékos könyvtá
ra másokat is bátoríthat hasonló megoldásokra.
(Papp István)
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SMITH, Harold: Going under: Park College’s underground library = Wilson Libr.Bull. 64.vol.
1989. 4. no. 26-28. p.
A Park College föld alatti könyvtára
Könyvtárépítés, berendezés; Könyvtárépület
-egyetemi, főiskolai

A Park College (Kansas City, USA) kinőtte az
1908-ban épített és 1923-ban kibővített épületét;
az előirányzott 10 000 kötet helyett 100 000 szo
rongott az 1700 m2-en. A főiskola telkén 10 mé
ter vastag mészkőréteg terült el. Ez adta az ötle
tet, hogy ezt kibányásszák és eladják, s helyén
és árából hozzák létre az új könyvtárat. A könyv
tár 4500 m2-es és 1,5 millió dollárba került. (A
föld alatti tér egésze 12 700 m2 és egyéb főisko
lai szolgálatokat is befogad.)
A mészkő kibányászása 1981-ben indult
meg. Az eredeti kőzetből „oszlopokat” hagytak
meg, így alakítva ki az épület raszterét. Az építé
szeti tervezés csak 1985-ben kezdődött; ezért el
térően a hagyományos megközelítéstől az adott
térbe kellett beleilleszteni a könyvtárat.
A használók és a könyvtárosok részéről némi
aggodalom nyilvánult meg a föld alatti telepítést
illetően. A bezártság érzetét a belsőépítészek az
alkalmazott anyagokkal és színekkel, valamint a
könyvtári terekre nyíló és azokat összekötő „ab
lakokkal* igyekeztek feloldani. A szemináriumi
szobákból, a non-stop tanulóteremből és az
egyes különgyűjteményekből további „ablakok”
nyílnak a föld alatti gyalogos közlekedési út
vonalra.
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A könyvtári szolgáltatások egy központi tér
körül helyezkednek el. A szállító járművek szá
mára külön alagút szolgál. Az év során egyenle
tes hőmérsékletről és klímáról külön berendezés
gondoskodik. Bár a környezet kevéssé tűzve
szélyes, az előírásoknak megfelelően mégis be
állítottak egy permetező tűzvédelmi rendszert.
Az esetleges kieső elektromosságot egy 90
percre szóló tartalék világítási rendszer pótolja.
Az új helyiségekbe (a raktári kapacitás
200 000 kötet) a könyvtár 1988-ban költözött be,
s 1989 januárjában volt az ünnepélyes megnyi
tás. A használat az első négy hónapban 65%-kal
nőtt. Az idő múlását kevésbé érzékelni a föld
alatt, s a tereket az időtlenség és a nyugalom
hangulata tölti el. Ez előnyösen befolyásolja a
szellemi munkát.
(Papp istván)
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LEONHARD, Joachim-Felix: Die Belastung mit
Spritzasbest in dér Universitátsbibliothek Tübingen. Problemorientierung, Konzeption und
Planung dér Sanierung, zugleich ein Beitrag zum
Umbau altér Gebáude für Bibliothekszwecke =
ABI-Tech. 10. Jg. 1990. 3. no. 181-194. p. Bibliogr.
Rés. angol nyelven
A tübingeni Egyetemi Könyvtár épületének
azbesztmentesítése
Átépítés; Költözés; Könyvtárépület -egyetemi, fő
iskolai

A kutatás megállapította, hogy a tűzgátló épí
tési anyagként alkalmazott azbesztnek rákkeltő
tulajdonsága van. Ennek következtében számos
középület szanálásra szorul. A tübingeni Egyete
mi Könyvtár (TEK) 1912-ben emelt épületének
1963-as bővítménye is sok azbesztet tartalmaz.
Az 1988-ban lefolytatott mérések azonnali szaná
lást írtak elő, minthogy a betonszerkezetet a leg
veszélyesebb kékazbeszt 30 mm-es rétege borít
ja, s róla mind több azbesztszál kerül a levegőbe.
A problémáról teljes nyíltsággal tájékoztatták
valamennyi érdekeltet, bizalmat teremtve így a
szanálási folyamat iránt. A 7000 négyzetméteres
főépületet teljes egészében ki kellett üríteni,
hogy a szerkezetig lecsupaszíthassák. A munká-
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Külföldi folyóirat-figyelő

lat lépcsőzetes kivitelezése nem jöhetett számí
tásba. Ezért meg kellett oldani az állomány, a
munkahelyek és az olvasótermek ideiglenes el
helyezését; ez az akció komoly szervezési prob
lémát jelentett mind a lebonyolítást, mind a mű
ködést illetően. A közeli, korábban lebontásra
ítélt klinikai mosodába kerültek az olvasótermek,
s egy előadótermeket befogadó ideiglenes épü
letbe - egyebek mellett - a gyarapítási és fel
dolgozó osztály.
A mosodaépület jobb állapotban volt, mint
eleve feltételezték, önhordó raktári szerkezettel
sikerült két szinten 120 000 kötetet és 190 olvasó
helyet elhelyezni benne. Ráadásul a korábbi 1200
folyóiratcím helyett 6000-et, s a folyó évfolyam
helyett az utolsó három évet tudták közvetlenül
hozzáférhetővé tenni. Ez nagy könnyebbséget
eredményezett a kiszolgálás szempontjából, te
kintve, hogy eddig nem volt szabadpolcos állo
mány a kézikönyveken kívül a TEK-ben, s ugyan
akkor az olvasók is nagy örömmel fogadták.
Az ideiglenes megoldásként használatba vett
régi mosodával szerzett tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy pozitív eredménnyel járt az ipari jel
legű épület tanulmányi-könyves célú hasznosítá
sa. Ez tanulságul szolgálhat a beruházási gon
dokkal küzdő más egyetemek számára is: új
épület emelése helyett csarnokszerű régi épüle
teket is hasznosítani lehet könyvtári célokra.
(Papp István)
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WIEGANDT-SAKOUN, Caroline GUNET,
Catherine: Moving the library: the INIST experience = Interlend.Doc.Supply. 18.vol. 1990.
3.no. 101-105.p.
Könyvtárköltöztetés: az INIST tapasztalatai
Költözés; Könyvtárépület -tudományos és szakkönyvtári; Munkaszervezés

1984-ben a francia kormány elhatározta, hogy
a gazdaságilag pangó kelet-franciaországi acél
ipari körzetben új munkahelyeket létesít. A Tudo
mányos és Műszaki Kutatás Országos Központ
ja (Centre National de Recherche Scientifique et
Technique, CNRS) szervezetéből kiváló Tudo
mányos és Műszaki Tájékoztató Intézet (Instituí
de l’lnformation Scientifique eí Technique, INIST)
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természettudományi és műszaki tájékoztatási te
vékenységét is áthelyezték Párizsból Nancyba.
A nancyi részleg számára az új épületek 1989
őszére készültek el, de már az előző évben
megkezdték teamek kialakítását, amelyek kez
detben ideiglenes épületben nyertek elhelyezést.
Az INIST Nancyban túlnyomórészt új munka
erőkkel kezdte meg tevékenységét.
A könyvtár költöztetése azért volt különösen
nagy feladat, mivel a több mint 22 kilométernyi
polcon lévő dokumentumanyag Párizs három
különböző részében volt elhelyezve, Nancy pe
dig Párizstól mintegy 350 kilométerre fekszik. A
költöztetést úgy kellett megszervezni, hogy elvi
leg a szolgáltatások egyikében se legyen meg
szakítás.
További cél volt, hogy a főváros három kü
lönböző helyén elhelyezett gyűjteményeket
Nancyban egyetlen állománnyá integrálják, a
felesleges anyag előzetes kivonásával, a gyűjte
mények újraértékelése után. A több mint fél év
század alatt létrejött gyűjtemények átfésülésénél
alapvető szempont volt, hogy a Nancyba átkerü
lő állománynak nem szántak archivális szerepet
is, és csak az online PASCAL adatbázis létreho
zása (1973) óta beszerzett dokumentumokat tar
tották meg. Minden egyes tétel részletes státu
szát feltüntető számítógépes outputok alapján
dolgoztak. A dokumentumokat tartalmilag is érté
kelték, és azokat, amelyeket sohasem használtak
az olvasók vagy csekély tudományos értékűnek
tűntek, szintén kivonták. A disszertációkból
mindössze 10 évnyi anyagot tartottak meg, mint
hogy a régebbiek más könyvtárakban megtalál
hatóak. A dokumentumok fizikai állapotának
ellenőrzésére, a megrongálódott példányok ki
cserélésére illetve restaurálására is sor került.
A számítógépes szakemberek és a könyvtáro
sok olyan programot dolgoztak ki, amellyel meg
állapították a Nancyban szükséges raktári férő
helyszükségletet, 5 évi várható gyarapodással is
számolva. Ezt követően napra lebontott anyagmozgatási program kialakítására került sor,
amelynek alapján pontosan meg lehetett hatá
rozni, hogy az egyes dokumentumok egy adott
időpontban hol találhatók. Párizsban a doku
mentumok ládáin feltüntették Nancyban lévő
raktári helyüket is. Terjedelmes printout-lapok
tartalmazták a költöztetési program részletes
stratégiáját.
A szállítóvállalat alkalmazottai a tervben meg
állapított rend betartásáért 6 hónapig anyagi fele
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lősséggel is tartoztak. A födémterhelési problé
mák miatt külön biztonsági intézkedést dolgoz
tak ki (pl. hogy hány darab dokumentumokkal
megrakott láda helyezhető el egymásra). A szál
lító autók Párizs és Nancy között folyamatosan
közlekedtek, a fel- és lerakodás közötti időtar
tam nem haladhatta meg a 24-48 órát. 8 hét alatt
mintegy 64 ezer 30 kg-os láda anyagát moz
gatták meg.
A költözés alatt a dokumentumszolgáltatás
nem szünetelt, naponta 2000-2500 kérést teljesí
tettek. Nancyban még a költözködés időtartama
alatt is mintegy 30 ezer dokumentumról készült
másolat. Néhány napi várakozási időnél többre
rendszerint nem volt szükség, amit a használók
kellő megértéssel fogadtak.
(Balázs János)

91/168
MANLEY, Will: The Tempe Public Library: a
model fór the 1990s = Wilson Libr.Bull. 64.vol.
1989. 4. no. 22-25., 158.p.
A tempe-i (Arizona) közművelődési könyvtár:
a 90-es évek modellje
Könyvtárépítés, berendezés; Könyvtárépület -vá
rosi, megyei; Közművelődési könyvtár

Az elmúlt tíz évben két amerikai közművelő
dési könyvtár kínált modellt mások számára. Az
egyik a Baltimore County Public Library, amely
az olvasói igényekhez való teljes igazodást vallja
filozófiájának, a másik a Pikes Peak Public Li
brary, amely a számítógépes hálózatok és infor
mációszolgáltatás terén emelkedett ki. Most egy
harmadik modell kialakítására történik kísérlet.
A 70-es években hatalmas változások zajlot
tak le az USA-ban gazdaságilag (stagfláció), poli
tikailag (az új konzervativizmus térnyerése), tech
nológiailag (számítógépesítés), pszichológiailag
(az önbizalom megrendülése) és társadalmilag
(a családi élet felbomlása). Mindezek kihatottak a
közművelődési könyvtárra is, és a 60-as évek
óriási építkezései és fejlesztései után egyre keve
sebb pénz jutott e területre. A szakma ijedtében
a hosszú távú problémákra rövid távra szóló vá
laszokkal próbált reagálni.
Kérdésessé vált a közművelődési könyvtár
három hagyományos alapelve: a könyv elsőbb
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sége, a minőség követelménye és a fiatalok irán
ti elkötelezettség. A könyvtárosok most a köny
vet csak a dokumentumtípusok egyikének szere
tik vallani, a politikailag jobban kihasználható na
gyobb forgalom
érdekében
engednek a
minőségi színvonalból, s az anyagi problémák
miatt a gyerekrészlegeket érték a legnagyobb
csapások. Ideje visszatérni az eredeti alapelvek
hez és helyre kell állítani a célok szentháromsá
gát: az információ (Pikes Peak), a rekreáció (Bal
timore County) és a nevelés egységét.
A nevelés és oktatás ügye katasztrofális hely
zete miatt elsőrendű nemzeti üggyé vált, a
könyvtárosok azonban lassan kezdtek igazodni a
változóban lévő politikai klímához. A könyv és
olvasás előmozdításával pedig megerősíthetnék
helyzetüket a társadalomban.
Hét évvel ezelőtt a Tempe Public Library fel
ügyelő bizottsága radikális változásokat határo
zott el a nevelési könyvtármodell megvalósítása
érdekében: abbahagyták az av-dokumentumok
beszerzését, a forgalom helyett a minőségre he
lyezték a hangsúlyt a beszerzésben, s különösen
a gyerekszolgálatot fejlesztették. Az eredmény
azonnal jelentkezett: a használat megduplázó
dott. Az új filozófiának megfelelő új épületre lett
szükség, bár a „régi” csak 14 éve készült el. Az új
épület 11 000 m2-éből 4000 m2-t kaptak a fiatal
olvasók, s az egészből 7000 m2 jut a könyvek el
helyezésére. Az egyik szárnyat kifejezetten tanul
mányi könyvtárként tervezték meg, amely este 9
óra után is az olvasók rendelkezésére áll. A gye
rekrészlegben nincsenek videoszalagok, szá
mítógépes szoftverek és videojátékok, - a köny
veknek és az olvasásnak van szentelve. Nem tor
naterem, nem napközi otthon és nem videoshop,
hanem könyvtár. A gondolkodás, az elmélkedés
és a tanulás céljára kell tervezniük az építészek
nek a 90-es évek könyvtárait.
(Papp István)

91/169
YEAMAN, Andrew: Lost in the information supermarket = Wilson Libr.Bull. 64.vol. 1989. 4.no.
42-46., 89.p.
Az eltévedés veszélye az információs „szuper
marketekben”
Eligazító jelzés
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Külföldi folyóirat-figyelő

A könyvtári eligazító jelzések helytelen alkal
mazása zavart és információ-túlterhelést okoz.
Mik a könyvtári jelek alapvető funkciói? Miért
kérdezik meg az emberek, hogy hol kell a köny
veket visszaadni, mikor erről 20 centis betűkből
álló szöveg tájékoztatja őket? Mikor egyértelmű
s jól olvasható egy eligazító jel?
A könyvtári jelek funkcióik szerint három cso
portba sorolhatók, úm. iránymutató, helymutató
és tájékoztató jelzetek. Az iránymutató jeleknek a
„merre van?” kérdésre illik válaszolniuk. E kate
góriában zavaróak lehetnek pl. a „MIKROFILMEK
BALRA” feliratú jelek (az olvasótól vagy a jeltől
balra?), valamint a felfelé vagy lefelé mutató nyi
lak, mert ezeknél nem tudni, hogy egyenesen kell
menni vagy esetleg lefelé ill, felfelé kell a célt ke
resni.
A helymutató jelek az „ez az, amit keresek?”
kérdésre hivatottak válaszolni, pl. REFERENSZ,
WC stb. Itt a hatékony tájékoztatás érdekében a
megfelelő betűnagyságra és feltűnő elhelye
zésre kell ügyelni.
A tájékoztató jelzetek lehetnek tiltások (pl. az
evést-ivást megtiltó feliratok), vagy magyaráza
tok (pl. hogyan kell egy könyvet kikölcsönözni).
Ide tartoznak az útbaigazító térképek is, ame
lyeknek gyakori hibájuk, hogy nem jelzik, hogy
az olvasó éppen hol van.
Ami a jelek technikai kivitelezését illeti, három
szempontra kell ügyelni: az olvashatóságra, ami
nek legfontosabb meghatározói a betűméret, a
sorhossz és a sorköz; a láthatóságra, amit a
kontraszt és a képminőség határoz meg; és az
érthetőségre, azaz a szóhasználatra és a mon
datszerkezetre.
A szerző a kis- és nagybetűk váltott haszná
lata helyett a nagybetűk kizárólagos használatát
javasolja. A betűtípust úgy célszerű megválasz
tani, hogy a karakterek ne legyenek összekever
hetek. Ennek ellenőrzésére a B8RAS5 karakter
sor olvashatóságának kipróbálását ajánlja,
amelynek karakterei csak az egyszerű betűtípu
soknál (pl. Helvetica, Times) különülnek el egy
értelműen. A háttér megválasztásánál az erős
kontrasztra kell ügyelni — a kutatások azt bizo
nyították, hogy a fehér alapra írt fekete betűk ol
vashatók a legjobban. Ügyelni kell a tükröződés
elkerülésére is. Ne alkalmazzunk kézzel írt jele
ket, mert ezek soha sem érhetik el a mechaniku
san előállítottak minőségét. Az elmúlt néhány
évben már megjelentek olyan mikroszámftógépi
programok is, amelyekkel egy lézernyomtató se
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gítségével „profi” minőségű feliratok készíthe
tők (pl. The Print Shop, PageMaker).
A szerző által javaslatot tesz egy ellenőrző
jegyzékre, amely segítségével meggyőződhe
tünk egy-egy jel hatékonyságáról:
- Mire szolgál a jel? Milyen viselkedést hivatott
kiváltani
- A három típus közül melyikbe sorolható?
- Kiknek szánjuk? (pl. mozgássérültek, első
olvasók)
- Mennyire látható, olvasható, vonzó a jel?
- Mennyire érthető a célcsoport számára?
Jóllehet az útbaigazítás problémája pénzben
nem fejezhető ki, a könyvtárvezetésnek nem
szabad félvállról kezelnie a jelzetek jelentőségét,
hiszen a gyenge eligazítás hosszú távon a könyv
tárhasználat csökkenéséhez vezethet.
(Novák István)

Lásd még 112

Számítógépes könyvtári rendszerek
Lásd 138

Szakértő rendszerek
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JOHNSTON, Mark - WECKERT, John: Selection
Advisor: an expert system fór collection development = Inf.Technol.Libr. 9.vol. 1990. 3.no. 219225.p. Bibliogr. 18 tétel.
Selection Advisor (szelekciós tanácsadó): egy
állományfejlesztési szakértő rendszer
Előszerzeményezés; Szakértő rendszer

A pénzügyi megszorítások és a hatalmas do
kumentummennyiség következtében rendkívül
fontos, hogy a könyvtárosok bölcsen szelektálja
nak. Ausztráliában folyik egy szakértő rendszer
kifejlesztése a felsőoktatási könyvtárak gyarapí
tási szelekciós döntéseinek segítésére, lényegé
ben következetesebbé tételére. (Pl. segítségével
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tárolhatók és pontosan felidézhetők egyes ko
rábbi gyarapítási döntések.)
A válogatás kritériumait hat csoportba sorol
ták: téma, intellektuális tartalom, potenciális
használat, a gyűjteményhez való viszony, bib
liográfiai megfontolások és nyelv. Minden egyes
kérdésre -5 és +5 közötti tartományban lehet
pontokat adni. A tudásbázis szerkezete egy
állapot-átmeneti diagraméra emlékeztet.
A cikk nemcsak általánosságban vizsgálja a
rendszert, hanem össze is hasonlítja azt más
szakértő rendszerekkel. Különös figyelmet szen
tel a modellre alapozott megközelítés és a számí
tógéppel segített tanulás kérdéseinek.
(Autoref.)

Szá mítóg ép-szoftver
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EFTHIMIADIS, Efthimis N.: Online searching
aids: a review of front ends, gateways and other
interfaces = J.Doc. 46.vol. 1990. 3.no.
218262. p. Bibliogr. 160 tétel.

merteti az ilyen rendszerek alternatív konfigurá
cióit és a használói interfész megtervezésének
módjait. Ezután elemzi az online keresési segéd
letek funkcióit, azaz az automatikus bejelentke
zést, a szolgáltatókhoz való hozzáférést, a segí
tő (help) információkat, a keresés stratégiáját és
annak átalakítását, az adatbázisok kiválasztását,
a feltöltést (uploading), a letöltést és az utószer
kesztést. Ezután röviden vizsgálja a költségeket.
A szemle a jelenlegi számítástechnikai és egyéb
fejlemények áttekintése után a jövőbeni trendek
ismertetésével zárul. A jövőben az online kere
sés segédleteinek tervezését és megvalósítását
várhatóan a megosztott, szakértő-alapú informá
ciós rendszerek (distributed expert-based information systems, DEBIS), a szabványos általános
kijelölő nyelv (standard generalized mark-up language, SGML), a „client-server” modell (ahol a
„Client” a rendszer alkalmazói szoftvere, a „serv
er” pedig a használót segítő közvetítő szoftver),
a tárgyorientáció (object orientation) és a párhu
zamos feldolgozás (parallel processing) fogják
befolyásolni, ha eddig nem tették volna.
(Autoref.)
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Az online keresést elősegítő eszközök és
rendszerek: szemletanulmány az előlap-szoft
verek, az átjárók és egyéb interfészek irodal
ma alapján

DAVENPORT, Elisabeth - CRONIN, Blaise: Hypertext and the conduct of Science = J.Doc.
46.vol. 1990. 3.no. 175-192.p. Bibliogr. 48 tétel.
A hiperszöveg és a tudomány alakulása

Ember-gép kapcsolat; Online Információkere
sés; Szakértő rendszer; Szoftver

Hiperszöveg; Tudományos kutatás

A szemlecikk beszámol az online keresés se
gítésére tervezett eszközök és rendszerek (a to 
vábbiakban az online keresés segédletei) jelenle
gi helyzetéről és lehetőségeiről. A közvetítő
mechanizmusokat a kétlépcsős modell (végfel
használó - közvetítő — „nyers adatbázis”)
szempontjából vizsgálja, és bemutatja a haszná
ló-rendszer közötti párbeszéd különböző formá
it. Ismerteti az online keresés segédletei termino
lógiájának fejlődését, különös hangsúllyal a
„szakértők” és „nem szakértők” közötti megkü
lönböztetésre. A definiált fogalmak között szere
pelnek a „kapuk vagy átjárók” (gateways), az
„előlap- ” (front-end) rendszerek, a közvetítő (intermediary) rendszerek és az utószerkesztést
(post processing) végző rendszerek. A cikk is

A hipertext átalakíthatja a tudományos gya
korlatot és kultúrát azáltal, hogy a szövegeket
olyan módon tárja fel kommentálás és vizsgálat
céljára, ahogy az korábban nem volt lehetséges.
A technológiai kérdések rövid bevezető ismerte
tése után a cikk a hipertext hatásait vizsgálja
több összefüggésben, a fogalmi alapoktól (modellálás, annak módja és oka) a laboratóriumi
technikákig, ezután hatásának néhány kritikus te
rületét határozza meg. A hipertext például csök
kentheti a tudományos csalások előfordulását
azáltal, hogy betekintést ad abba, mi van a sza
bályzatok és hivatalos verziók hátterében; ösztö
nözheti az alkotóképességet azáltal, hogy kibő
víti a vonatkoztatási rendszert és új tényeket tár a
kutatók elé; kihívást jelenthet a hatalom gyakorlói
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Külföldi folyóirat-figyelő

számára azáltal, hogy hozzáférést kínál olyan
eredeti vagy liberális szemléletű anyagokhoz,
amelyeket esetleg a munkatársi értékelés során
elutasítottak; „belső útvonalat” kínál egy-egy tu
dományágban a vele ismerkedők vagy külsők
számára, akik a tapasztalt gyakorló szakemberek
olvasmányait rekonstruálják. A már meglévő
rendszerek alkalmazhatók az ismertetett célok
némelyikére, bár támogatás hiányában a beruhá
zások költségessége gátolhatja a fejlődést.
(Autoref.)

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

Kiadói tevékenység

9 1 /1 7 3

CHEN, Ching-chih: Super-fast Information pathfinder to CD-ROM technology and products =
Microcomp.Inf.Manage. 7.vol. 1990. 3. no. 227241.p. Bibliogr.
Villámgyors információkeresés a CD-ROMtechnológia és CD-ROM-termékek témájában
hiperszöveg rendszer segítségével
CD-ROM; Gépi információkeresési rendszer; Hi
perszöveg; Segédkönyv, kézikönyv

A CD-ROM-technológia dinamikus fejlődése
és az utóbbi években megjelent CD-ROM-termé
kek széles körű választéka miatt a könyvtárosok
és információs szakemberek egyre nehezebben
jutnak naprakész információkhoz. A cikk egy új,
hiperszöveg-technológiára épülő elektronikus
terméket mutat be, amely összekapcsolja a mul
timédia-tájékoztatást a CD-ROM-technológiával
és -termékekkel. Hogy szemléletesen tegye érzé
kelhetővé e rendkívül gyors információkereső
eszköz működését, minta-képernyőoldalakat
közöl a HyperCard használói interfészből.
(Autoref.)

91/174
WALRAVENS, Hartmut: A new standard - ISMN
(International Standard Music Number). Work in
progress. + Draft of the ISMN standard = ISBN
Rév. 11.vol. 1990. 70-74.p.
Egy új szabvány, az ISMN, a zenei kiadványok
nemzetközi szabványos számozására. + A
szabvány tervezete
Előzetes kiadványszámozás

A könyvekhez (ISBN) hasonlóan a zenei do
kumentumokra vonatkozóan is elkészítették és
vitára bocsátották a Nemzetközi Szabványosítási
Szervezetben (ISO) az ún. ISMN-számra vonat
kozó tervezetet. Az ISMN ügynökségek feladatait
a két rendszer hasonlósága miatt és kompatibili
tása érdekében a nemzetközi, országos és regio
nális ISBN-ügynökségek látják majd el.
Lásd még 141

Lásd még 122
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Az ismertetett cikkek forrásai:

ABI-Tech. - ABI-Technik (DE)
Aktual.Vopr.Bibl.Rab. - Aktual’nye Voprosy Bibliotecnoj Raboty (SU)
Am.Libr. - American Libraries (US)
Aslib Proc. - Aslib Proceedings (GB)
Audiov.Libr.- Audiovisual Librarian (GB)
Austr.Libr.J.- Australian Library Journal (AU)
Bibi. für Allé - Bibliothek für Allé (DE)
Bibliotékád. Moskva - Bibliotékád. Moskva (SU)
Bibliothekar - Bibliothekar (DD)
Bibliotheksdienst - Bibliotheksdienst (DE)
Boll.Inf.-Assoc.ltal.Bibl. - Bolletino d’lnformazioni - Associazione Italiana Biblioteche (IT)
Brit.J.Acad.Librariansh. - British Journal of Academic
Librarianship (GB)
Buch Bibi. - Buch und Bibliothek (DE)
Can.Libr.J. - Canadian Library Journal (CA)
Cat.lndex. - Catalogue and Index (GB)
íita te r - Őtatel’ (CS)
Coll.Res.Libr.News - College and Research Libraries.
News (US)
Documentaliste - Documentaliste (FR)
Educ.lnf. - Education fór Information (I)
Health Inf.Libr. - Health Information and Libraries (I)
Inf.Technol.Libr. - Information Technology and Librari
es (US)
Int.Cat.Bibl.Cont. - International Cataloguing and Bibliographic Control (I)
Int.Classif. - International Classification (I)
Int.Forum Inf.Doc. - International Fórum on Informati
on and Documentation (I)
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Interlend.Doc.Supply - Interlending and Document
Supply (GB)
ISBN Rév. - ISBN Review (I)
J.Doc. - Journal of Documentation (GB)
Kirjastolehti - Kirjastolehti (FI)
LIBER Bull. - LIBER Bulletin (I)
Libr.Assoc.Rec. - Library Association Record (GB)
Libr.J. - Library Journal (US)
Libr.Rev. - Library Review (GB)
Microcomp.Inf.Manage. - Miórccomputers fór Informa
tion Management (I)
Nauáfn.Teh.Bibl.SSSR - NauSnye i Tehniíeskie Biblioteki SSSR (SU)
Nord.Tidskr.Bok- Biblioteksvas. - Nordisk Tidskrift för
Bök- och Bibliotheksvásen (Sx)
Notes - Notes - Music Library Association (US)
Poradnik Bibi. - Poradnik Bibliotekarza (PL)
Program - Program (GB)
Public Libr.Q. - Public Library Quarterly (US)
Rural Libr. - Rural Libraries (US)
Scand.Public Libr.Q. - Scandinavian Public Library
Quarterly (Sx)
Ser.Libr. - The Serials Librarian (US)
South Afr.J.Libr.Jnf.Sci. - South African Journal of Lib
rary and Information Science (ZA)
Sov.Bibliotekoved. - Sovetskoe Bibliotekovedenie
(SU)
Wilson Libr.Bull. - Wilson Library Bulletin (US)
Zahraniő.Period.Inf.Praxi - Zahranicné Periodiká v Infbrmaffnej Praxi (CS)
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