
lish Academy of Knowledge” és a Warsaw Learned Society állományait.Az akadémiai könyvtári hálózathoz tartoznak jelenleg az LTA hét fő intézetnek könyvtárai, az LTA külföldi, úgynevezett tudományos állomásai és több, az LTA különálló egységeként működő' könyvtár. A tudományos társaságok könyvtárai a kilencvenes évek közepe óta nem tartoznak az akadémiai könyvtári rendszerhez.Az LTA könyvtárainak állományai a természet- és humán tudományok igen széles körét fedik le, különféle dokumentumtípusokkal (monográfiák, idő

szaki kiadványok és speciális gyűjtemények). A könyvtárak hozzáférést nyújtanak online adatbázisokhoz is, pl. a Science Citation Index, a Kluwer, Springer, Medline stb., és kiadványcserét is folytatnak lengyel és külföldi partnerekkel.Az LTA könyvtári nehéz időszakot éltek át a kilencvenes évek közepén, amikor megváltozott a tudományos kutatás finanszírozási rendszere. A különféle szervezeti változások ellenére az LTA könyvtárainak többsége magas fokú szakmai erőforrásaira támaszkodva folyamatosan tevékenykedik és fejlődik, szem előtt tartva a kutatók információs igényeit.
(Autoref. alapján)

Állomány, állomány- 
alakítás

04/214
JAKTEVICIUS, James: When „good” books go „bad”: 
opportunities for progressive collection management in 
public libraries = Public Libr.Q. 22.vol. 2003. 4.no. 
31-40.p. Bibliogr. 8 tétel.

Amikor egy „jó” könyv „rosszá” válik: alkalmak 
progresszív állománykezelésre a közkönyvtárakban

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

A könyvtárak által beszerzett dokumentumok között vannak olyanok, amelyek hitelességét, elfogadhatóságát a szakembereknek újból felül kell vizsgálni. Ezt nem egy hálátlan többlet-feladatként kell szemlélniük a könyvtárosoknak, hanem egy olyan szakmai lehetőségnek kell tekinteniük, ahol a kérdéses műre vonatkozó kritikai információk hozzáadásával részeseivé válhatnak a demokratikus, intellektuális kommunikációnak, és megnövelhetik a szóban lévő kiadványok értékét. Kérdéses azonban, hogy a közművelődési könyvtárosok hajlandók-e aktívan részt venni az ilyen értékelő munkában, vagy inkább ragaszkodnak hagyományos, közvetítő-szolgáltató szerepükhöz.
(Autoref. alapján)

656 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 5.



04/215
McCRACKEN, Peter: A comparison of print and elec
tronic journal holdings in academic and public libraries 
= Libri. 53.VOI. 2003. 4.no. 237-241.p.

A nyomtatott és elektronikus folyóiratállomány 
összehasonlítása amerikai egyetemi és közkönyv
tárakban

Egyetemi könyvtár; Elektronikus folyóirat; Felmérés 
[forma]; Időszaki kiadvány; Közművelődési könyvtárA szerző, a Serials Solutions, Inc. társalapítója, azt vizsgálja cikkében, hány folyóirathoz juthatnak hozzá napjainkban elektronikus és nyomtatott formában azok a közkönyvtárak és különböző típusú felsőoktatási könyvtárak, akik cégének az ügyfelei. Kilencven felsőoktatási könyvtár és huszonöt közkönyvtár képezte a vizsgálat mintáját -  utóbbiak a legnagyobbak közül kerültek ki, így az adatok is ennek megfelelően alakultak.A felsőoktatásban az ún. „társult” (associates) intézményekben a folyóiratok 86,5%-a, a bakkalaurá- tusi fokozatot adó intézményekben 83,3%-a, a „master” -fokozatot nyújtókban 71,3%-a, a doktori képzést folytatókban pedig a folyóiratok 39,5%-a volt elektronikusan elérhető. A közkönyvtárak esetében ez az arány 64,3%. A könyvtárak általában az online katalóguson keresztül biztosítják a hozzáférést, de sok könyvtár az e-folyóiratok betűrendes listáját is szerepelteti honlapján -  azokkal a hibákkal egyetemben, amelyekkel a szolgáltatók szállítják őket. Listák nélkül nem is lehet tudni, milyen folyóiratok járnak valójában. (A beszolgáltatott statisztikai adatok meglepő eltérései is alátámasztják a fennálló zűrzavart.)Ahhoz, hogy a felhasználók kiaknázhassák az elektronikus folyóiratok adta lehetőségeket, a könyvtáraknak megbízható és pontos információkkal kell szolgálniuk róluk.

(Murányi Lajos)

04/216
NIESNER, Stefan: Bestandsrevision mit dem Lesestift. 
RFID-Systeme zur Medienidentifikation in Bibliotheken 
= BuB. 56.Jg. 2004. 3.no. 216-222.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven

Állományrevízió vonalkódolvasóval. RFID-rendsze- 
rek a könyvtári dokumentumok azonosítására

Gépi állomány-nyilvántartás; LeltárA szűkös pénzügyi helyzet és az új feladatok fényében az RFID (Radio Frequency Identification) rendszerek biztató lehetőségeket kínálnak a személyzet terhelésének csökkentésére. Sok könyvtárnak és információszolgáltató intézetnek érdemes fontolóra vennie, hogy befektessen-e ebbe az új, rádióhullám-alapú technológiába. Az RFID rendszerekben a chipeken tárolt adatokat elektromágneses hullámok útján küldik a szkennerből a számítógépre. Egy ilyen rendszernek három fő jellemzője van: 1) egyidejűleg sok dokumentum ellenőrizhető és dolgozható fel; 2) az adatátvitel csak kis távolságon belül lehetséges, de nem szükséges, hogy a szkenner és az objektum (könyv, CD, videó, DVD stb.) „lássák” egymást; 3) a chipen lévő adatok módosíthatók. így az RFID rendszerek lehetővé teszik az egyidejű alkalmazást olyan területeken, ahol eddig különféle rendszerekre és technológiákra volt szükség. Alkalmazási területek: dokumentumok kölcsönzése, lopásgátlás, a polcokon lévő állomány ellenőrzése és leltározása. Előnyei: a kölcsönzés ideje jelentősen lecsökken, az önkiszolgáló kölcsönzés egyszerűsödik és felgyorsul, a polcokon lévő állomány leltározása könnyű és megbízható. Hátrányai: mobil szkennerekre és a vonalkódnál költségesebb címkékre van szükség; hiányoznak az adat- formátum ipari szabványai.
(Autoref. alapján)
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04/217
BOTTECHIA, Paola: Esperienza condivisa di approval 
plan: il caso della Biblioteca d’Ateno dell’Universita 
Cattolica di Milano = Boll.AIB. 43.vol. 2003. 4.no. 
473-482.p. Bibliogr. 15 tétel.

Res. angol nyelven

Az „approval plan” tapasztalatai a Milánói Katoli
kus Egyetem könyvtárában

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Figyelő- 
szolgálatA Katolikus Egyetem könyvtári rendszere Milano, Brescia, Piacenza és Cremona egyetemeinek 14 karán 42 ezer olvasót (hallgatók, oktatók és külső' használók) szolgál, és egységes közös elektronikus katalógussal rendelkezik. Minden kampuszon centralizált struktúrában végzik az állománygyarapítás, katalogizálás és a „szerelés” (pecsételés, jelzetek, vonalkód stb) munkálatait.Milanóban 1998-ban vezették be a gyarapítás hagyományos formái mellé az approval plan néven ismert beszerzési gyakorlatot. Ez a szállítóval való szerződést jelenti, mely szerint az előre meghatározott területe(ke)n megjelenő újdonságokat a könyvtár megkapja, megtekinti és a szükségteleneket (meghatározott arányban) visszaküldi, a többit pedig a szállító számlázza. Az első szerződés alapján a Blackwell’s szállította a vállalatgazdaság témájának angolszász irodalmát, 1999-ben pedig egy olasz ellátóval kötöttek szerződést az olasz társadalomtudományi, pedagógiai, politikatudományi, nyelvészeti és pszichológiai irodalom szállítására. A fő cél az újdonságok megjelenése és polcra kerülése között eltelő idő lerövidítése és a teljesebb körű állománygyarapítás volt. A gyarapítás így mindössze négy lépésből áll: a szállító a könyvtár által megfogalmazottak szerint kiválogatja és rendszeresen megküldi az anyagokat; a könyvtár behasonlítja katalógusaiba, összeveti a beszerzési javaslatokkal és ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a megadott gyűjtési profilnak; katalogizálja, illetve az elér

hető (esetleg a szállító által biztosított) rekordokat elektronikus katalógusába illeszti; „szereli” és polcra helyezi a dokumentumokat.Az egész folyamat minőségének kulcsa a megfelelően megadott gyűjtési profil, mely az érdeklődési körbe tartozó tárgykörök felsorolásából, a nem tárgyi paraméterekből (pl. nyelv, időhatár, kiadvány-, ill. hordozó-típus), a tiltólistából (hiszen nem lehet átfedés az esetleges más szállítótól érkező, cserében vagy ajándékként amúgy is megkapandó, illetve az együttműködés következtében más könyvtár által gyűjtött anyagokkal), és az adminisztratív eljárások leírásából áll. (Ez utóbbi tartalmazza a visszaküldhető, illetve az átveendő dokumentumok arányát, a költségek alsó és felső határát stb.)A gyakorlat során tapasztalt nehézségek, hátrányok közt említendő, hogy az „approval plan” alapján szállítók semmiféle kedvezményt nem adnak, valamint az a tény, vagy legalább is érzés (főleg az oktatók részéről), hogy a könyvtár elveszíti az állomány alakítása fölötti autonómiáját. Ellenérv: a gyarapítás autonómiáját a gyűjtési profil gondos kimunkálása biztosítja, így nem tekinthető a válogatás bérmunkába kiadott tevékenységnek. Az olasz anyag tekintetében szinte állandó az a 12,6% körüli átlag, amely a már beszerzésre javasolt dokumentumok megjelenését mutatja a megküldött anyagok között. Eldönthetetlen, hogy ez a tény a profil és a tényleges igények megfelelésének vagy a rendszerben bízók körében a javaslatok visszafogásának („hiszen majd úgyis megérkezik”) tulajdonítható.A szállító nem nézi a könyvtári OPAC-ot, így megküldi a már meglévő műveket is (nem a többedik kiadásokról, inkább a gyorsan vagy kedvezőbb áron beszerzett dokumentumokról van szó). A be- hasonlítás és a visszaküldés többletmunkát és -költséget okoz a könyvtárnak. Milánóban ezt az eseti megrendelések másolatának a szállítóhoz való eljuttatásával 9,5%-ról 1,6%-ra csökkentették.
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A profilnak nem megfelelő művek mennyisége az eltelt időszakban fokozatosan növekedett. A meg nem felelést mindig meg kell beszélni a szállítóval, hiszen lehet, hogy a profil egyes elemei nincsenek eléggé kifejtve, azokat jobban meg kell magyarázni. Más eset, ha a szállító „próbálkozik”, tágítja a meghatározott szakterületeket, túl nagyot merít az interdiszciplináris kiadványokból stb. Az esetenként kiugróan magas meg nem felelési aránynak eseti okai (helyettesítés a szállító válogatójánál vagy a könyvtár ellenőrénél, stb.) lehetnek.Az „approval plan” működésének, eredményeinek értékelését legalább évenként el kell végezni, az ez úton beszerzett dokumentumoknak megfelelő bibliográfiákkal és/vagy kereskedelmi katalógusokkal való összevetése révén. (Milánóben ez még nem történt meg.) Kevésbé szigorú, de kézenfekvő értékelési mód a használat mértékének és az olvasók elégedettségének figyelemmel kisérése.
(Mohor Jenő)

04/218
EVSTIGNEEVA, G.A. -  GLUHOVA, E.I.: Finansovye 
aspekty komplektovania inostrannoj literatury = 
Naucn.Teh.Bibl. 2004. 2.no. 60—67.p.

A külföldi irodalom beszerzésének pénzügyi vonat
kozásai

Állománygyarapítás; Együttműködés -nemzetközi; 
Folyóirat; Gazdálkodás -könyvtárban; KiadványcsereA gyarapítási keretek csökkenése világszerte ismert, ezért az orosz könyvtárosok figyelemmel kísérik külföldi kollégáik tapasztalatait. A külföldi irodalom mindhárom beszerzési módja (vétel, csere, ajándék) költséges. Még az ajándékba kapott könyveknél is előfordul, hogy magasak a szállítási költségek, vagy a feladó -  az orosz vámszabályokat nem ismerve -  hiányosan vagy hibásan tölti ki a szükséges nyomtatványokat.A nemzetközi könyvcsere lényeges ráfordításokat igényel. A külföldi partnerek számára a cserébe ka

pott kiadványok értéke messze alulmarad a vételi árhoz képest. Ezért a külföldi könyvtárakban évek óta foglalkoznak a külföldi kiadványcsere célszerűségével. A 2001. évi IFLA konferencián is kerékasztal megbeszélést tartottak a témában: az elhangzottakból azt a következtetést lehet levonni, hogy csak abban az esetben érdemes igénybe venni, ha más módon nem lehet a szükséges dokumentumhoz hozzájutni (kis példányszámú, hivatalos dokumentum, regionális, nehezen hozzáférhető irodalom stb.).Ugyanakkor Oroszországban az utóbbi években nőtt a nemzetközi kiadványcsere jelentősége. Ez azzal magyarázható, hogy Oroszországban még mindig olcsóbb csere céljára vásárolni, mint az állomány számára. A GPNTB-ben (Gosudarstvennaá publicnaá naucno-tehniceskaá bibliotéka Rossii =  Oroszország Állami Nyilvános Tudományos- Műszaki Könyvtára) végzett számítások szerint rubelben számolva 2002-ben 4,5-szer költöttek többet a kiadványcserére, mint 1998-ban (USD-ben számolva ez az összeg kb. kétszeres). Az ezért a pénzért cserébe kapott folyóiratcímek száma2002-ben kb. kétharmada volt az 1998. évinek, a könyvek száma pedig az egyharmada. A cserébe kapott folyóiratok között nem szerepelnek -  nem is szerepelhetnek -  a legdrágább és legértékesebb tudományos folyóiratok, miközben a GPNTB-ben egy-egy ágazatba (pl. szállítás, építésügy) tartozó folyóiratok beszerzése a cserére épül.A tapasztalat azt mutatja, hogy az ajándékba és cserébe kapott kiadványok száma nem haladhatja meg az éves gyarapodás 30%-át. Az orosz könyvtárak pénzügyi helyzete rossz vagy nagyon rossz. Ha nagyon rossz a helyzet, a rendelkezésre álló keret a cserére szánt kiadványokra elég, azaz a hazai beszerzésre már nem futja. Kedvezőbb esetben lehet venni könyveket és előfizetni a folyóiratokra.A GPNTB-ben a gyarapításban a vétel aránya az utóbbi években 30-50% között mozog, ezért nagyon meg kell gondolni, mire költik a pénzt. Az
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első kérdés: könyvet vegyenek-e vagy folyóiratokat. A műszaki és természettudományos gyűjtőkörű GPNTB esetében a folyóiratok élveznek elsőbbséget. Az előfizetési jegyzék összeállításakor a következő szempont a folyóirat iránti igény és az idézett- ség. A GPNTB-ben a számításokhoz az egy kérésre jutó költséget (minél többen kérik, a mutató értéke annál alacsonyabb) vették alapul. Ennek értékétől függően döntöttek arról, hogy a folyóiratot nyomtatott, vagy elektronikus változatban veszik, illetve másolatszolgáltatás keretében csak a kért cikkeket rendelik. Három csoportot határoztak meg:-  A legkeresettebb folyóiratok, egy kérésre a legkevesebb költség jut. Ezeket meg kell venni az állomány számára, lehetőleg elektronikus hozzáférést is biztosítva hozzájuk.-  Közepes keresettségű folyóiratok. Ezekhez elegendő az elektronikus hozzáférés biztosítása.-  Kevésbé keresett folyóiratok, költséges kérések. Ezekre nem érdemes előfizetni, csak az olvasók által kért cikkek másolatát beszerezni. Drágának a 25 USD-t meghaladó kérés számít, mivel ezért az árért lehet átlagosan egy cikkmásolatot megkapni.Sok kiadó a nyomtatott és az elektronikus változat együttes előfizetésekor engedményt ad, ezért az első és a második kategória között nem élesek a határok.A folyóiratok keresettségéről a német szakembereknek az a véleménye, hogy egy szám iránt az érdeklődés 60%-a a megjelenésétől számított első hat évben jelentkezik. A GPNTB hasonló mutatóit vizsgálva úgy találták, hogy a külföldi folyóiratok iránt 30 évig jelentős az igény, miközben a tudományos folyóiratok 10 év alatt elévülnek.A folyóiratok beszerzését még egy tényező befolyásolja: az ár. A világszerte tapasztalt áremelkedés az orosz könyvtárakat egyre nehezebb helyzetbe hozza. Ezen csak a stabil finanszírozás segíthet, amit a könyvtárak a maguk részéről összehangolt gyarapítással, az állományok közös használatával, az elekt

ronikus források elérésére létrehozott konzorciumokkal tudnak segíteni.
(Viszocsekné Péteri Éva)

04/219
PETUHOVA, E.L.: Sovremennye tehnolgii komplekto- 
vaniá kniznyh fondov = Naucn.Teh.Bibl. 2004. 2.no. 
68-71 .p.

A könyvállomány gyarapításának korszerű techno
lógiái

Berendezés; Egybehangolt állománygyarapítás; 
Könyvvásárlás; Központi állománygyarapításA Központi Könyvtárellátó (Centrafnyj kollektor bibliotek =  CKB) olyan speciális vállalat, amely rendszeres, tervszerű, levelezés útján intézhető gyarapítást végez Oroszország és a FÁK-tagországok valamennyi könyvtára számára, függetlenül azok jogi státuszától, főhatóságától, felépítésétől, a gyűjtőkörtől és a gyarapítás mennyiségétől.A szolgáltatás alapja a fizetett köteles példány, amelyet a CKB a központi és regionális kiadóktól megkap. A beérkezett kiadványokat a szakrendi jelzettel látják el a Tematikus plan-rubrikator (TPR) alapján. Ugyancsak ezt az osztályozási rendszert használják a CKB-val szerződő könyvtárak gyűjtőkörük megjelölésére. Egy új könyv köteles példányának beérkezésekor a CKB megrendeli valamennyi könyvtár számára, amelynek gyűjtőkörébe tartozik. Ezzel a könyvtárakat számos munkaigényes feladattól mentesíti, mint az új könyvek felkutatása, beszerzése, szállítása. Ehhez további kiegészítő szolgáltatások is járulnak.1999-ben, amikor megkezdték a felső- közép- és szakoktatás számára a központ, annotált kiadói terv összeállítását, áttértek egy korszerűbb technológiára. Ehhez a kiadók a megfelelő orosz szabvány alapján, RUSMARC formátumban adják meg a kiadványok adatait. Az így kapott információk alapján az adatbázist félévenként frissítik, elkészítik a különböző mutatókat, amelyek nyomtatott, elektro-
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nikus formában, és az interneten is rendelkezésre állnak.A kiadóktól érkező adatokat az Orosz Állami Könyvtárban ellenőrzik és szerkesztik, majd a tematikus kiadói terveket átadják a LIBNET Nemzeti információs-könyvtári Központba. így már a kiadói tervek alapján az információ bekerül az orosz katalogizálási rendszerbe (hasonlóan a CIP működéséhez). A CKB egyik kiegészítő szolgáltatása a RUSMARC formátumú bibliográfiai leírása eljuttatása elektronikus úton.A projekt indulásakor 1999-ben 24 orosz kiadó vett részt, mintegy 800 különböző szintű tankönyv feldolgozásával. 2002-ben a résztvevők száma 75 volt, és kb. 3700 oktatási témájú dokumentum került a kiadói tervbe. A kiadói tervek témaköre is bővült: a gyermek-, az orvostudományi és a tudományos-műszaki szakirodalommal. 2003-ban 150 kiadó kapcsolódott be a munkába, a kiadói tervek alapján félévenként kb. 5000 könyvet lehet rendelni. A megrendelői oldalt tekintve: több mint 500 felsőoktatási intézmény és 1500 könyvtár veszi igénybe a CKB szolgáltatásait, a megrendelt könyvek száma elérte a 400 ezret.A legnagyobb orosz kiadókkal együttműködve internetes katalógust is építenek, amely mintegy 60 ezer címet tartalmaz. A hetente frissített választékban szerző, cím, ETO-jelzet, a kiadás éve stb. alapján lehet keresni. Elsősorban a távoli régiók számára jelent könnyítést a kiadványok beszerzésében.A fentiek mellett a CKB az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:-  előfizetői folyóirat-katalógus (az árak kb. 20%-kal alacsonyabbak, mint az ügynökségeknél);-  különböző műszaki eszközök, kellékek;-  könyvkereső szolgálat (a CKB nyilvántartásában éppen nem található művekre);-  halaszott fizetési lehetőség (egyedi megállapodás alapján),

-  a könyvek szállítása -  Oroszország központi régiójában;-  a katalógus kiadása évente kétszer CD-ROM-on -  az internettel nem rendelkező könyvtárak számára.
(Viszocsekné Péteri Éva)

04/220
SHENTON, Helen: Life cycle collection management = 
LIBER Q. 13.vol. 2003. 1/4.no. 254-272.p. Bibliogr. 10 
tétel.

Az állományépítési elöntések hosszú távú szem
pontjai: újfajta megközelítés a British Library gya
korlatában

Állomány; Állományalakítás; Elektronikus dokumen
tum; Gazdaságosság -könyvtárban; Költségelem
zés; Könyvvásárlás; Nemzeti könyvtárA British Library-ben (BL) egy módszert dolgoztak ki a hosszú távon felmerülő költségek mérésére a gyűjtemény (a hagyományos és elektronikus dokumentumok) ún. teljes életciklusát átfogó számítások révén. Az alábbi, egymással összefüggő munkafázisokat állapították meg: kiválasztás, gyarapítással kapcsolatos adminisztráció, katalogizálás, felszerelés, bélyegzés, elhelyezés, megelőző állományvédelem, tárolás, intervenciós állományvédelem, mozgatás, másolás más hordozóra, a duplum-példányok selejtezése.A módszer segítségével az előszerzeményező ki tudja számítani, hogy egy-egy ajándékként felajánlott gyűjtemény befogadása milyen kiadásokkal jár majd (akár száz évre előre), a könyvtár egészét tekintve pedig segítséget nyújt annak megállapításához, milyen költségek várhatók összesen, és egyben adalékkal szolgál a hosszú távú pénzügyi modellezéshez, a jövőbeli tárolási igények megbecsüléséhez, a pályázatok esetén a költségek megtervezéséhez. Hasonló módszereket más szakterületen is alkalmaznak, például az épített örökség és a digitális vagyon kezelése, a digitalizálási költségek becslé
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se, a környezetvédelmi hatáselemzés során. A könyvtáros-kutatók a termékfejlesztés és a védelmi beszerzések területéről nyertek hasznosítható tapasztalatokat.A BL-be kötelespéldányként érkező monográfiákkal és időszaki kiadványokkal kapcsolatos várható költségek becsléséhez több képletet dolgoztak ki, és a dokumentumok „élete során” három kitüntetett évet vizsgáltak: az elsőt, amikor az állománykezelési költségek jelentősek, a várható technológiai váltás idejét, a tizediket és a századikat. Költségként a kiválasztás, a gyarapítási adminisztráció, a feldolgozás, a kezdeti állományvédelem, a kezelés, és a később többször is felmerülő állományvédelem, tárolás, visszakeresés és pótlás kiadásait vették figyelembe. (A beszerzési árat és a rezsiköltségeket tudatosan figyelmen kívül hagyták.) Az életciklus folyamán a kiadások eltérőek: a folyóiratoknál például a kiválasztási és feldolgozási költségek az első évben jelentkeznek, a gyarapítási adminisztrációs, a kezdeti állományvédelmi és kezelési költségek az évek múlásával és az állomány növekedésével megtöbbszöröződnek.Az első évben a kiadások arányai a monográfiáknál a következőképpen alakulnak: kiválasztás (14) : gyarapítás (10) : katalogizálás (21) : kezdeti állományvédelem (0) : kezelés (4) : állományvédelem (0) : tárolás (2) : visszakeresés (1). A tizedik évben az arányok jelentősen módosulnak: az első évben katalogizálásra elköltött pénzösszeg változatlan marad, de aránya a teljes költséghez viszonyítva természetesen csökken. A századik évben a kiválasztás költsége az arányokat tekintve jelentéktelenné válik, de jelentősen megnő időközben a tárolás, az állományvédelem és a visszakeresés költségeinek a súlya. A következő megállapításra jutottak: egy-egy monográfia költsége az első évben a száz év során felmerülő összes költség 26%-át (2002-es árakkal számolva 50,46 fontot), tíz év alatt ugyanennek a 39%-át (76,47 fontot) teszi ki. Ez értelmezhető úgy is, hogy tíz évet tekintve a költségek 2/3-a az első

évben, száz évet tekintve a költségek egynegyede az első évben merül fel, de úgy is, hogy száz évet tekintve a tizenegyediktől a századik évig tartó időszakra a költségek kevesebb, mint kétharmada esik. (Száz év alatt egy monográfia költségei 197,48 fontot tesznek ki.) Egy másik példa: tegyük fel, hogy lehetőség adódik arra, hogy 100 ezer fontot költsön a könyvtár monográfiák beszerzésére (ezért az összegért átlagosan 1500 kötetet lehet megvásárolni); a ráfordítások az első évben nem érik el a darabonkénti 50 fontot, összesen 75 ezer fontot (1:0,75). Száz évre vetítve a példányonkénti költség 200 font körül van, az 1500 kötetnél tehát összesen 290 ezer fontot tesz ki (1:2,9).A számítás alapján több következtetésre lehet jutni: a forrásigényes első évet értelmezhetjük a száz éves időszakra eső kiadások egynegyedeként, de úgy is, hogy az első évet követő 99 évben az évenkénti átlagos költség kötetenként csak 1,47 font.A digitális dokumentumok életciklusának problémáit külön tekintették át, miközben azt is vizsgálták, hogy a hagyományos dokumentumoknál alkalmazott modell adaptálható-e a digitális dokumentumok mindhárom kategóriájára.A digitális mesterpéldányoknál kisebb és nagyobb projektek alapján végeztek számításokat. Nehezen tudták megbecsülni a tárolás, az állományvédelem és a hozzáférés költségeit; egyelőre csak tízéves időtartamra végeztek számításokat, és objektumonként 77 fontnyi költséget kalkuláltak. Arra a megállapításra jutottak, hogy a szkennelés költsége viszonylag jelentéktelen, de a kiválasztás és gondozás költsége az elhanyagolhatótól a költségek 75%-áig terjedhet, továbbá a szerzői jogi kiadások is jelentősek.Az önkéntesen beszolgáltatott offline e-dokumentu- mokra nézve a BL Digital Object Management (digitális objektumok kezelése) programjának adatait használták fel, és sokat várnak az Ex Libris cég DigiTool szoftverének kipróbálásától.
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A vásárlással beszerzett e-kiadványok esetében az első évre tételenként 127,95 fontos költséggel számoltak. Ez a tárolás, állományvédelem és a hozzáférés költségeit nem tartalmazza, mivel ezt még nem lehetett megállapítani.A későbbiekben össze fogják vetni a hagyományos és elektronikus dokumentumok egy-egy tételének az egyes fázisokban jelentkező költségeit (a kiválasztás költsége pl. 13,43, illetve 100,59 font a kétféle dokumentum esetében).A kutatás következő szakaszában kisebb kísérleti alkalmazások keretében arra keresik a választ, hogy érvényre jut-e az időtényező a gyarapításra fordított pénzösszegek megítélésében; megengedheti-e magának a BL, hogy az időszaki kiadványokat több formátumban is beszerezze, mikor érkezik el a nyomtatottról az elektronikus változatra való áttérés ideje; lehetőséget ad-e az itt ismertetett szemlélet a könyvtárközi együttműködés kiterjesztésére; továbbá milyen típusú könyvtáraknak célszerű a módszert alkalmazniuk.
(Hegyközi Ilona)

04/221
ZORINA, S.U.: Komplektovanie bibliotecnyh fondov. 
Puti effektivnoj integracii bibliotek i izdatelej = Naucn. 
the. Bibi. 2004. 2.no. 72-77.p.

A könyvtári állományok gyarapítása. A könyvtárak 
és a kiadók integrációjának hatékony módszerei

Állománygyarapítás; Elektronikus publikáció; Könyv
kiadás, könyvkereskedelemA KnoRus Kiadó-Kereskedő Házat 1993-ban alapították. Egyik fő tevékenységi területeként a felsőoktatási intézmények számára tudományos szakiroda- lom kiadását jelölték meg a tudomány valamennyi területén. 2003-ig több mint 200 kiadványt adtak közre kb. 2 millió példányban, ebben az évben azonban 25 ezerre nőtt a kiadásra kerülő címek száma. Egyre több figyelmet fordítanak az elektronikus könyvek kiadására. 2002-ben az Oroszország

Állami Nyilvános Tudományos-Műszaki Könyvtárával (Gosudarstvennaá publicnaá naucno-tehni- ceskaá bibliotéka Rossii =  GPNTB) együttműködve készült az Elektronikus könyvtárak c. interaktív oktatóanyag, 2003-ban pedig „Az általános természettudományok és koncepciójuk” c. multimédiás oktatóanyag, amelyet a Vyssaá skola kiadóval együtt állítottak össze.A KnoRusnak több mint 600 orosz kiadóval van stabil terjesztői kapcsolata. A könyvtárak állomány- gyarapítását megrendelésre történő szállítással segítik. Ez nem csak a KnoRusnál éppen meglévő könyvekre terjed ki, hanem azokra is, amelyek a megrendelés időpontjában nem szerepelnek a választékban. A beérkező megrendeléseket a KnoRus összesítve továbbítja a kiadóknak, így a könyvtárak olyan kedvezményes áron tudnak vásárolni, amely az átlagos nagykereskedelmi ár alatt van.Az 1996-ban létesített, folyamatosan napra készen tartott weboldalon (www.book.ru) több mint 35 ezer könyvről lehet tájékozódni. Az egyes könyvekről a következő adatokat adják közre: cím, szerző, oldalszám, kiadó, formátum, példányszám, ISBN. Emellett bemutatják a borítót, és rövid annotációt is közölnek. Keresni szerző, cím és téma szerint lehet. Aki kéri, heti rendszerességgel elektronikus postán megkaphatja az új árjegyzékeket, és vásárolhat is az elektronikus könyvesboltban.Az utóbbi szolgáltatásokat az erre a célra fejlesztett ePrice program támogatja. A rendszer három részből áll:-  a Beállítások részben a vevő legfontosabb adatait rögzíti (név, cím, telefon stb.);-  a Katalógus rész a KnoRus választékában megtalálható könyvek adatbázisa;-  a Rendeléseim részben a vevő rendelései találhatók (azonosító, dátum, összeg stb.).2003-ban a programot továbbfejlesztették: kényelmes keresőrendszerrel bővítették, lehetővé tették a megrendelések elektronikus továbbítását, és a teljesítések ellenőrzését a vevő részéről.
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2002-től adják ki a „Könyvkereskedelmi újság”-ot (Knitotorgovaá gazeta), amely a könyvpiac újdonságairól, a kiadók és könyvkereskedők tevékenységéről tájékoztat. Különös figyelmet szentel a kiadók és a könyvtárak együttműködésének.Az oroszországi könyvtárak és a KnoRus sikeres integrációja az alábbiakban foglalható össze:1. a könyvtárak a KnoRus széles választéka alapján gyarapíthatják állományukat;2. a KnoRus a gyarapítást egyedi megrendelések teljesítésével is támogatja (pl. kis példányszámú, vagy korábbi években kiadott művek beszerzése egyedi megrendelésre);3. a könyváraktól érkező megrendelések összesítésével a könyvtárak jelentős árengedményt kapnak;4. a könyvtárak teljes körű információhoz jutnak a KnoRus választékában található könyvekről, az ingyenesen terjesztett nyomtatott és elektronikus katalógusokból. Az együttműködő partnerek az ePrice programot is térítésmentesen kapják.5. A kiadói-kereskedelmi holding szállítási rendszere a könyvek gyors és biztos küldését teszi lehetővé.
(Viszocsekné Péteri Éva)

Állományvédelem

04/222
CABRAL, Maria Luisa: LIBER workshop „Microfilming 
and digitisation for preservation” = LIBER Q. 13.vol. 
2003. 1/4.no. 98-167. Bibliogr. cikkenként.

LIBER-szeminárium az állományvédelmi célú mik
rofilmezés és digitalizálás kérdéseiről (Hága,

2003. ápr. 14-15.). Tematikus cikkcsoport, 7 köz
lemény

Állományvédelem; Digitalizálás; Konferenciai anyag 
-nemzetközi [forma]; MikrofilmezésA tematikus szám közli a LIBER „Microfilming and Digitisation for Preservation” (Állományvédelmi célú mikrofilmezés és digitalizálás) című műhely (Hága, 2003. április 14-15.) előadásait: A hozzáférés megőrzése? -  mikrofilmezési és digitalizálási stratégiák; A mikrofilm és a digitalizálás mint megőrzési módszerek; Mikrofilmezési projektek minőségmenedzsmentje; A mikrofilmezés és digitalizálás fontossága a nemzetközi adatcsere szempontjából -  a szabványok fontossága; Digitalizálás a megőrzött dokumentumokhoz való hozzáférés céljából; Mikrofilmezési projektek gyakorlata, szervezése, és minőségellenőrzése.
04/223
JONES, Maggie: Digital preservation activities in the 
United Kingdom -  building the infrastructure = IFLA J. 
29.V0I. 2003. 4.no. 350-356.p. Bibliogr.

Res. francia, német és spanyol nyelven

A digitális információk megőrzése az Egyesült Ki
rályságban -  az információs infrastruktúra kiépíté
se

Elektronikus dokumentum; Megőrzés; Tájékoztatási 
politikaA tanulmány angol szerzője, a 2002-ben létrejött Digital Preservation Coalition (Digitális Megőrzés Szövetsége) munkatársa 1995-től, az amerikai tudományos könyvtárak csoportjának (RLG) a digitális archiválásról szóló beszámolójától -  amely megtermékenyítőén hatott az Egyesült Királyságban folyó további munkára -  kezdve tekinti át az elmúlt nyolc év fejleményeit. Már kezdetben nyilvánvaló volt, hogy a megőrzés felelőssége több szereplő között oszlik meg, bár a legfontosabb itt a digitális dokumentumok létrehozóinak a szerepe. (Ideális eset
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ben az alkotók szövetségre lépnek azokkal, akiknek gyakorlatuk van a digitális tartalmak kezelésében és megőrzésében.) A cikk a továbbiakban a három angol kulcsszereplő tevékenységét ismerteti részletesen.A JISC (Joint Information Systems Committee) számára a digitális megőrzés régóta stratégiai fontosságú, és számos projektet támogatott eddig. A Cedars (CURL Exemplars in Digital Archiving) projektet azzal a céllal indították, hogy stratégiai, módszertani és gyakorlati kérdésekkel foglalkozzon, és útmutatást adjon a könyvtárak számára digitális megőrzés kérdéseiben. A program kezdetben három CURL ( =  Consortium of University Research Libraries) intézmény, Leeds, Oxford és Cambridge könyvtári együttműködéseként funkcionált, és öt fontos dokumentumot eredményezett (www.leeds. ac.uk/cedars). Hatékony együttműködés folyt a Cedar- és a CAMiLEON-projekt között is -  utóbbit a JISC az amerikai National Science Foundationnal közösen hozta létre - ,  és alapvetően az emuláció kérdésével foglalkozott. A JISC 2002-2005. éves stratégiája a szolgáltatásokra és eszközökre helyezte a hangsúlyt, fejlesztési programja pedig számos rövidtávú programot támogatott: az e-publikációk archiválását, az e-dokumentumok megőrzésének megvalósításának és kívánalmainak elemzését, a WWW archiválását, egy reprezentációs és átalakítási projektet és a rekordok életciklusának revízióját. Az Intézményi és rekord-menedzsment támogatása program keretében tizenhét projektet finanszírozott (közte az elektronikus rekord-kezelő (ERM) oktatási csomagot), a cikk írásakor pedig a JISC és az e-tudo- mány mag-programja pályázatot írt ki egy irányító központ, a Digital Curation Centre létrehozására -  felismerve, hogy a digitális tárak bizonyos tevékenységei centralizált irányítást igényelnek.A British Library és a The National Archives a digitalizálás főszereplői, számos kezdeményezéssel. A British Library a dokumentumok négy fő csoportjára összpontosít: az önkéntesen beszolgáltatott anya

gokra, a web-oldalakra, a saját digitalizálásra és a szolgáltatások nyújtása céljából vásárolt anyagokra. A National Archives a minisztériumok számára nyújt jelentős segítséget; a Digital Archive révén lehetővé vált az államigazgatás adatainak hosszú távú tárolása, kifejlesztette a PRONOM-adatbázist, amely szoftver-alkalmazások leírását tartalmazza, honlapján pedig fontos információkat közöl a folyó munkálatokról.A Digital Preservation Coalition (A Digitális Megőrzés Koalíció) létrejöttét az együttműködés igénye hozta létre, és jelenleg már huszonöt tagja van -  több szektor is képviselve van benne. Felismerték, hogy a digitális megőrzés globális kérdés, így a kommunikációt tartják a legfontosabbnak (kooperációs szerződések, közönségkapcsolatok). Fő tevékenységüknek tekintik az érdemi információk „csomagolását” és terjesztését, és már elkészült elektronikus formában a kézikönyvük (Preservation management of digital materials handbook), újdonságértesítőjük (What’s new in digital preservation?) negyedévenként jelenik meg, tematikus levelezőlistájuk közel 1000 résztvevőt számlál, és megindult a képzés is.A tanulmányt, amely eredetileg az IFLA berlini konferenciáján hangzott el, gazdag irodalomjegyzék zárja.
(Murányi Lajos)

04/224
OWENS, Brian M.: The safeguarding of memory: the 
divine function of the librarian and archivist = 
Libr.Arch.Sec. 18.vol. 2003. 1.no. 9 -41 .p. Bibliogr.

Öt évezred pusztításai a könyvtárakban és levéltá
rakban. A könyvtáros és levéltáros szerepe a kul
turális örökség védelmében

Állományvédelem; Könyvtár; Könyvtártörténet 
-egyetemes; Levéltár; RombolásA könyvtárosok és levéltárosok feladata, hogy megőrizzék a rájuk bízott kéziratokat, könyveket és
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elektronikus formátumokat. Az írott szó azonban már a kezdetek óta, legyen szó bármilyen hordozóról, ki van téve a megsemmisülés veszélyének. A cikk megvizsgálja az elmúlt öt évezred nagy könyvtári katasztrófáit, és „kulturális tömegpusztításnak” nevezi azokat. A 2001. szeptember 11-i terror- támadás újból ráébresztette a könyvtárosokat és levéltárosokat arra, hogy állandóan résen kell lenniük, és gondoskodniuk kell állományaik védelméről.
(Autoref. alapján)

Lásd még 264

Különgyüjtemények

04/225
FLEET, Christopher: Report on the 13th conference on 
„Strategies for survival: collections, data, institutions” 
of the Groupe des Cartothécaires de LIBER, 3 -7  Sep
tember, Helsinki, Finland = LIBER Q. 13.vol. 2003. 
1/4.no. 8-72.p. Bibliogr. cikkenként.

Túlélési stratégiák: gyűjtemények, adatok, intéz
mények. A LIBER térképtári csoportja 13. konfe
renciájának (Helsinki, 2002. szept. 3 -7 .) előadá
sai. Tematikus szám, 9 közlemény

Állományvédelem; Digitalizálás; Konferenciai anyag 
-nemzetközi [forma]; Kötelespéldány; Térkép; Térké
pek gyűjteményex; Tudományos és szakkönyvtárakA LIBER kartográfiai csoportjának 13. konferenciáját 2002 szeptemberében a Helsinki Egyetemi Könyvtárban tartották a következő címen: „Túlélési stratégiák: gyűjtemények, adatok, intézmények.” A tematikus számban Chris Fleet, a Skót Nemzeti Könyvtár térképtárosa rövid, személyes hangú összefoglalót közöl a konferenciáról, majd nyolc előadás teljes szövege következik. A „túlélési stratégiák” széles témakörét az előadások a következő fő nézőpontokból közelítették meg:

-  nemzeti kincsek megőrzése-  megőrzés és hozzáférés-  archiválás-  metaadat-  kötelespéldány-  internetes térkép-szolgáltatások.
(Autoref. alapján)

Feldolgozó munka

04/226
FRANK, Eibe -  PAYNTER, Gordon W Predicting Li- 
brary of Congress Classifications from Library of Con
gress Subject Headings = J.Am.Soc.Inf.Sci.Technoi. 
55.VOI. 2004. 3.no. 214-227.p. Bibliogr.

Automatikus osztályozás a Kongresszusi Könyvtár 
osztályozási rendszerével a Kongresszusi Könyvtár 
tárgyszórendszere alapján az INF0MINE virtuális 
könyvtár keretében

Gépi osztályozás; Kongresszusi Könyvtár osztályo
zási rendszere; Tárgyszójegyzék

A cikk azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan lehet automatikusan LCC (Library of Congress Classification) osztályozási jelzetet fűzni a Library of Congress tárgyszórendszerének (Library of Congress Subject Headings, LCSH) tárgyszavaival már ellátott művekhez. A szerzők ismertetnek egy „gépi tanulási technikára” alapuló eljárást, amely az LCSH-val azonosított dokumentumokat automatikusan elhelyezi az LCC hierarchikus rendszerében. Módszerük eredményének pontosságát egy 50 ezer LCSH/LCC párból álló mintán mutatják be.
(Autoref alapján)
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04/227
O’NEILL, Edward T. -  CHAN, Lois Mai: FAST (Face
ted Application of Subject Terminology): a simplified 
vocabulary based on the Library of Congress Subject 
Headings = IFLA J. 29.vol. 2003. 4.no. 336-349.p. 
Bibliogr. 10 tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven

A FAST (Faceted Application of Subject Termino
logy) bemutatása: a Library of Congress tárgy
szó-rendszerének egyszerűsített változata

Besorolási adatok jegyzéke; Tárgyszójegyzék; Vetü- 
letes osztályozásA Library of Congress Subject Headings (LCSH) az általános osztályozás legelterjedtebb, leginkább elfogadott rendszere. Bonyolult szintaktikája és tárgyszóképzési szabályai miatt azonban csak magasan képzett szakemberek képesek használni, és ez a tulajdonsága a besorolási adatok automatikus ellenőrzését is korlátozza. Emiatt az LCSH-t egy egyszerűsített szintaktikájú fazettás rendszerbe adaptálták, hogy gazdag szókészletét megőrizve könnyebbé tegyék a megértését, a használatát és a karbantartását. Az így létrejött FAST (Faceted Application of Subject Terminology) rendszer kompatibilis az LCSH-val, és minden LC tárgyszó FAST tárgyszóra konvertálható. A FAST nyolc különálló fazettát vagy kategóriát (pl. tárgyi, földrajzi, időrendi stb. tárgyszavak) tartalmaz. A kronológiai fazettán kívül minden tárgyszóhoz elkészültek a besorolási adatok rekordjai is. A FAST első verziója kb. 2 millió besorolási rekordot fog tartalmazni.

(Autoref.)

Katalógusok

információkeresés

04/228
GRAHAM, Rumi Y : Subject no-hits searches in an ac
ademic library online catalog: an exploration of two po
tential ameliorations = Coll.Res.Libr. 65.vol. 2004. 
1.no. 36-55.p. Bibliogr.

Eredménytelen tárgyi keresések egy felsőoktatási 
könyvtár online katalógusában. A problémák or
voslásának két útja

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Infor- 
mációkereési rendszer étékelése; Online információ- 
keresés; Online katalógusA szerző olyan megoldásokat keresett, amelyekkel esetleg csökkenteni lehet a használók problémáit az online katalógusban való tárgyi keresések során. Hetente ellenőrizte a keresési naplókat, hogy kiszűrje azokat a nulla találatot eredményező tárgyköröket, amelyekre valójában biztosan van anyag a katalógusban. Az így kapott tárgykörökkel kétféle módon próbált javítani az egyetlen találatot sem hozó kereséseken: besorolási rekordok hivatkozásait használva, és ún. „pathfinder” rekordokkal, amelyek rövid instrukciókat adnak a keresés finomításához. A cikk ismerteti a kutatás eredményeit, tárgyalja a használt módszerek előnyeit és hiányosságait, felvázolja azokat a további lépéseket, amelyekkel meg lehet határozni, hogy a szóban lévő módszerek befolyásolják-e a keresők tapasztalatait, és további kutatást igénylő kapcsolódó területekre hívja fel a figyelmet.

(Autoref.)

Lásd 183, 228
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04/229
HARTLEY, James -  K0ST0FF, Ronald N.: How useful 
are „key words” in scientific journals? = J.Inf.Sci. 29. 
vol. 2003. 5.no. 433-438.p.

Mennyire hasznosak a „kulcsszavak” a tudomá
nyos folyóiratok cikkeiben?

Cikk; Indexelés; Információkeresés; Kulcsszó; Rele
vanciaA szakcikkeket címük, tartalmi összefoglalójuk és kulcsszavaik (tárgyszavaik, deszkriptoraik) és a szerző' neve szerint lehet visszakeresni a bibliográfiai adatbázisokban. A kulcsszavak a 70-es évek közepén tűntek fel a folyóiratcikkek mellett. Bár növelik annak a valószínűségét, hogy a cikket az érdek- ló'dő használók megtalálják, tehát javítják a szerzők idézettségét, máig nem egységes a folyóiratok gyakorlata.Harmincöt folyóirat szerkesztői körében végeztek felmérést. Legtöbbször (az esetek jó fele részében) a szerzőket kérik meg, hogy mellékeljenek kulcsszavakat a cikkhez. A kulcsszavak számát vagy limitálják (hat körül), vagy nem. A szerzőknek a következetesség érdekében az esetek 20%-ában segítséget is adnak: egy jegyzékből választhatnak. Ilyen jegyzékek egy-egy kiadónál is készülnek házi használatra. A szerkesztők módosíthatják, kiegészítik a szerzői kulcsszavakat, de előfordul, hogy maguk határozzák meg azokat, akár szabadon, akár jegyzék alapján. A lektorok jegyzékeket használnak. Az is előfordul, hogy a kulcsszavakat a korrektúra fázisában automatikusan generálják a szövegből.A legjobb módszerről eltérőek a vélemények: egyesek a szerzőkre bíznák ezt a fajta tárgyi feltárást, mások a kötött lista alkalmazására szavaznak, ismét mások egy „zárt” tárgyszókészletre a szabad tárgyszavazás ellenében. Kutatók szerint a szerzők nem indexelik kielégítően saját cikkeiket és vitatják egymás gyakorlatát. A kutatók a használható tárgyszavak körének behatárolását mindenképpen jónak tartják. A szerzők által előállított és a számí

tógép által generált kulcsszavak összehasonlításával foglalkozó kutatásról nincs a cikk szerzőinek tudomása, de szakcikkek természetes nyelvi szöveg- feldolgozásakor szerzett tapasztalataik azt mutatják, hogy sok lényeges szakkifejezés kimarad, viszont sok szükségtelen kifejezés bekerül.A következetesség érdekében az egyes kategóriákban kötött (standard) kifejezéseket lenne érdemes használni, ez a több tudományterületet érintő kereséseket is előnyösen befolyásolná. Érdemes lenne az egyes adatbázisokban szereplő kulcsszavakat időnként jegyzékbe foglalni a használók számára, illetve az egyes kulcsszavaknál azt is feltüntetni, hányszor használták azokat. Az egyik válaszoló arra hívta fel a figyelmet, hogy a kulcsszavak és a „kézi” tárgyi feltárás hamarosan feleslegessé válnak az invertált, teljes szöveges Boole-algebrai indexelés és online keresés (a hasonlósági algoritmusok és a hivatkozási rangsorok) következtében. Ez az eljárás viszont túl durva válogatást jelent és hatalmas találati halmazokat eredményez, amit a szöveg és a keresőkérdés közötti terminológiai eltérések tovább bonyolítanak. Azonos absztrakciós szintű fogalmak és eltérő terminológia esetén gondoskodni kell valamilyen gépi tezauruszról, amely a szükséges fordítást elvégzi, ilyet a gyorsan fejlődő tudományágakban nem könnyű létrehozni. Eltérő absztrakciós szint esetén valamilyen meta-szintű fordítási megoldásra van szükség, és az emberi közreműködés belátható ideig még nélkülözhetetlen lesz.A kulcsszavak meghatározásához a szerzőknek világos kritériumokra és kategória-, illetve kulcsszójegyzékekre van szükségük, ezekkel fejezhetik ki -  a strukturált referátumokhoz hasonlóan -  a szöveg egyes részeinek/szintjeinek (pl. egyes fejezetek) tartalmát. Általános útmutatásként Gbur és Trumbo módosított szempontjait idézik a szerzők: használjunk egyszerű, jelzős főnévi szerkezeteket; kerüljük a túl általános kifejezéseket és a betűszókat; ne ismételjük a cím szavait; írjuk ki a görög betűket és
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kerüljük a matematikai szimbólumokat; személyneveket csak akkor használjunk, ha azok a bevett terminológiához tartoznak (Poisson-megoszlás); igyekezzünk olyan kulcsszavakat használni, amelyek időtállóak, segítsük azok munkáját, akik egy hosszabb időszakra vonatkozó vagy határterületi keresést végeznek.

04/231
JACSÓ, Péter: Natural language searching = Online 
Inf.Rev. 28-vol. 2004. 1.no. 75-79.p. Bibliogr.

Természetes nyelvi információkeresés

Gépi információkeresés; Hatékonyság; Keresőkép; 
Szoftver

(Hegyközi Ilona)

04/230
HUI, S.C. -  FONG, A.C.M.: Document retrieval from a 
citation database using conceptual clustering and 
co-word analysis = Online Inf.Rev. 28.vol. 2004. 1.no. 
22-32.p. Bibliogr.

Információkeresés fogalom-bokrosítás és szókap
csolat-elemzés segítségével

Sok gyakorlott kereső' és közvetlen használó annak ellenére nem használja az ellenőrzött tárgyszavakat a keresőkérdés kialakításánál, hogy a különféle információkeresési rendszerek igyekeznek a használókat elvezetni a legmegfelelőbb kifejezésekhez. A szerző két olyan szoftvercsomagot mutat be és értékel (KnowledgeFinder és PubMed), amelyek lehetővé teszik a természetes nyelvi kifejezések használatát.
Bokrosítás; Gépi információkeresés; Hatékonyság; 
RelevanciaA hagyományos információkeresési technikák azért nem hatékonyak a releváns dokumentumok megtalálásában, mert hiányzik a relevancia szemantikai értelmezése. A jelen cikk két technikát mutat be: a fogalombokrosítást (conceptual clustering) és a szókapcsolat-elemzést (co-word analysis), amelyek célja a bibliográfiai adatbázisokban való „intelligens” információkeresés megvalósítása. A teljesítményelemzés kimutatta, hogy ezek a technikák a keresési sebesség és pontosság tekintetében jobbak, mint a hagyományos lexikai elemzés.

(Autoref.)

(Autoref)

04/232
OZMUTLU, Seda -  OZMUTLU, Huseyin C. -  SPINK, 
Amanda: Are people asking questions of general Web 
search engines? = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003. 6 .no. 
396-406.p. Bibliogr.

Hogyan kérdeznek a használók a webes keresőgé
pektől?

Gépi információkeresés; Használói szokások; Infor
mációkereső nyelv; KeresőképAz újabb kutatások szerint sok web-használó rövid keresőkérdéseket használ, és rövid idejű kereséseket végez. A jelen cikk a hosszabb, összetettebb kérdéseket használó keresések szempontjait vizsgálja. Az olyan szolgáltatások, mint pl. az Ask Jeevis -  nyilvánosan hozzáférhető „kérdés-válasz” (Q&A) típusú keresőgépek -  lehetővé teszik a természetes nyelvű kérdések használatát. Ennek az irányzatnak a fényében a jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy az általános webes keresőkérdések nem mozdulnak-e el a természetes nyelvű kérdés-felelet formátum irányába. Előző kutatások azt mutatják, hogy néhány
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használó az általános, nem kérdés-felelet típusú keresőgépeknek is természetes nyelven teszi fel a kérdését. A jelen tanulmány két különböző (amerikai és európai) adatállomány (1,2 millió Excite kereső- kérdés (www.excite.com), és 1,2 millió AlltheWeb keresőkérdés (www.AlltheWeb.com) segítségével újravizsgálja ezt a kérdést.
(Autoref.)

04/233
LEWANDOWSKI, Dirk: Abfragesprachen und 
erweiterte Funktionen von WWW-Suchmaschinen = In
formation. 55.Jg. 2004. 2.no. 97-102.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

A webes keresőgépek keresőnyelvei és kibővült 
funkciói

Információkeresési rendszer értékelése; Információ
kereső nyelv; On-line információkeresés; Számító
gép-hálózatA cikk bemutatja az összetett keresés lehetőségeit a legfontosabb keresőgépekben: Google, Alta Vista, Hotbot (Inktomi), Teoma és Fireball. A keresőgépek minőségét általában próbakeresések alapján hasonlítják össze, de a velük szemben támasztott szakmai követelmények fényében a rendszerek információkereső nyelvét is figyelembe kell venni. Csak a tökéletesített keresőnyelvek képesek olyan összetett keresések végrehajtására, amelyek a szakmai követelményeknek is megfelelnek.

(Autoref.)

04/234
VINE, Rita: The business of search engines. Under
standing how Web advertising, partnerships, and the 
race for market dominance affect search tools and 
search results = Inf.Outlook. 8 .vol. 2004. 2.no. 
25-31.p. Bibliogr.

A keresőgépek üzleti vonatkozásai. Hogyan hat a 
keresőeszközökre és a keresési eredményekre a 
webes marketing, az üzleti összefonódások és az 
egyeduralomra törekvés

Gépi információkeresés; Hatékonyság; Relevancia

Az információt keresők abban a hitben élnek, hogy a keresőmotorokkal ingyenes, releváns, gyors információhoz jutnak, tekintet nélkül arra, hogy kérdésük milyen jellegű, mennyire bonyolult és milyen nyelven teszik fel. Ezt nehezíti, hogy a keresőmotorok az utóbbi időben a hirdetési üzletbe is bekapcsolódtak, és úgy jutnak bevételhez, hogy bizonyos kulcsszavakat értékesítenek azok számára, akik így kívánnak hirdetni. A hirdetéseket ennek fejében nagy forgalmú helyeken teszik közzé; matematikai algoritmusokkal kiszámítják, hogy a találat releváns is legyen; a megrendelők pedig ezért megállapodás szerint fizetnek a keresőmotor üzemeltetőjének.A hirdető tehát megvásárol -  vagy inkább egy bizonyos időre vagy bizonyos számú hozzáférési alkalomra kibérel -  bizonyos szavakat vagy kifejezéseket, és ezek beírásakor a keresőmotor a hirdető URL-jét is szerepelteti a találatok között. Vagy felveszi a weblapot az indexébe (paid inclusion), ami nem garantálja, hogy a találati listán előkelő helyen fog szerepelni; egy másik megoldásnál (paid placement) a fizetség arányában kap előkelő helyet a weblap a találati listán. A térítést aszerint is megszabhatják, hogy a kereső mit csinál a csatolással: hány emberhez jutott el (pay-per-impression), hányán kattintottak rá (pay-per-click), vagy hány üzlet született a révén (pay-per-sale). A fizetett hirdetések leginkább a műszaki, szórakozási és a kiadói területen jellemzőek.
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Természetesen vannak olyan szavak, amelyekre nagy a kereslet; ezek előkelő helyezéseit azoknak juttatják, akik a legtöbbet ajánlják értük. Ilyen fizetett hirdetés az egyébként „tartózkodó” Google-nél is van, de a képernyő jobb felső sarkában, a keresési eredményektől gondosan elkülönítve. A relevancia javítására a hirdetők a kontextust figyelembe vevő kereséssel is próbálkoznak, amely a fizetett keresési eredményeket a használói szokások és a vélt relevancia alapján hozza elő (ilyen a Google AdSense programja).A metakeresők a különböző keresőgépek találatai közül mindig az elsőként szereplőket veszik át, kiszűrik a duplumokat, és rangsorolva közlik a találatokat. Előfordulhat, hogy eközben elvész a „fizetett csatolás” figyelemfelhívó információ.A keresőmotorok üzleti ténykedését igyekszik kordában tartani az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC), amely levélben szólította fel a keresőmotorok tulajdonosait, hogy jelezzék a fizetett indexelés tényét. Ezt meg is tették, de csak olyan mértékben, hogy a jogi következményeket elkerüljék, és arra nem nagyon figyeltek, hogy mindezt használóbarát módon tegyék.A webes keresésnek három jelentős szereplője a Yahoo, a Google és a Microsoft. A Google bevett és megbízható eszköznek bizonyult, etikusan kezelte a hirdetések kérdését, miközben az egyik legnagyobb hirdetési ügynökségként működik. A Microsoft azon dolgozik, hogy a keresést operációs rendszerébe illessze. Ez a három cég fog a piaci dominanciáért megküzdeni.A használók hiteles keresési eredményekre vágynak, várják a relevancia-algoritmusok tökéletesítését. Ha nem történik változás a tendenciákban, a komoly kutatók valószínűleg a független, minőségi szűrésen átesett forráskalauzokat, jegyzékeket és katalógusokat fogják használni tematikus csatolásgyűjteményekből kiindulva.
(Hegyközi Ilona)

04/235
ZHANG, Jin -  CHEUNG, Chi: Meta-search-engine fea
ture analysis = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003. 6 .no. 
433-441 .p. Bibliogr.

Húsz meta-keresőgép jellemzőinek összehasonlí
tása

Gépi információkeresési rendszer; Számítógép-hálózatA meta-keresőgéppel (meta-search engine, MSE) végzett keresés hasznos alternatívája a sok egyedi keresőgépes keresésnek. Az egyedi keresőgépekkel ellentétben az MSE-k nem pásztázzák végig az internetet és nem „bányásznak belőle” , így nem is tartanak fenn saját adatbázist. Ehelyett a keresőkérdést több egyedi keresőgéphez irányítják, megkapják az eredményeket, és saját honlapjukon adják közre őket. Használatukkal sok időt és energiát lehet megtakarítani. A cikk 20 különböző meta-kere- sőgépet vizsgál. Ismerteti jellemzőiket, majd funkciókészleteik és használatuk alapján hat kategóriába sorolja őket. A leggyakrabban használt és az egyedi funkciókat részletesen is bemutatja. A tanulmány eredményei az MSE-ket fejlesztő szakemberek és az egyszerű használók számára egyaránt hasznosak lehetnek.
(Autorej. alapján)

04/236
NOWICK, Elaine A. -  MERING, Margaret: Compari
sons between Internet users’ free-text queries and 
controlled vocabularies: a case study in water quality = 
Tech.Serv.Q. 21.vol. 2003. 2.no. 15-32.p. Bibliogr.

Internet-keresések összehasonlítása szabad szö
veg, illetve deszkriptorok esetén: esettanulmány a 
vízminőség témájában

Gépi információkeresés; Hatékonyság; Információ
kereső nyelv; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,
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Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A szerzők szabad szöveges kereső kifejezéseket gyűjtöttek a Nebraskai Egyetem „Water Quality” nevű weboldaláról. Ezután 3275 szabadszöveges keresés 2075 egyedi kereső kifejezését összehasonlították három kötött szókincsű tárgyszójegyzékkel: Library of Congress Subject Headings, Water Resources Abstracts Thesaurus és Aqualine Thesaurrus 2. A szabad szöveges kifejezések 30-40 százaléka felelt meg pontosan valamelyik kötött tárgyszónak. Más kifejezések az egyesszám-többes szám, a helyesírás és a szóvégződések tekintetében különböztek a kötött tárgyszavaktól. 40%-uknak egyáltalán nem volt közeli megfelelője. A használók 15%-a szakterületen kívüli deszkriptort is alkalmazott. A leggyakrabban használt deszkriptorok kulcsszavak, földrajzi szűkítések, és műfaj/formá- tum-jelölő kifejezések voltak.
(Autoref.)

04/237
SOMERS, Maike -  NIEUWENHUYSEN: Finding biblio
graphic information about books on the www: an eval
uation of available sources = Online Inf.Rev. 28.vol. 
2004. 1.no. 33-42.p. Bibliogr.

Könyvek bibliográfiai információinak keresése a 
világhálón: a meglévő források alkalmazása

Adatbázis; Bibliográfiai számbavétel; Hatékonyság; 
Könyv; Számítógép-hálózatA világhálón különféle rendszerek állnak rendelkezésre a megjelent könyvekről szóló információk kikeresésére: könyvtárak online katalógusai, népszerű online könyvesboltok, és előfizethető bibliográfiai adatbázisok. A jelen cikk az ilyen rendszerek bibliográfiai információinak hasznosságát minősíti. Kvantitatív értékelés céljából találomra kiválasztott címekkel tesztelték a forrásokat, majd az ered

ményt meghatározott kritériumok szerint értékelték.
(Autoref.)

04/238
VINE, Rita: Staying up to date in the ever-changing 
Web search world. Refine your web-searching skills = 
Inf.Outlook. 8 .vol. 2004. 3.no. 30-34.p.

Naprakészen maradni a webes keresés állandóan 
változó világában -  finomítsuk keresési készsége
inket!

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózatA weben keresést végzők számára több ezer ingyenes online hír- és témafigyelési szolgáltatás nyújt naprakész információkat önképzésükhöz, amelyre feltétlenül szükség van: weblog- és newsfeed-szol- gáltatások, elektronikus postán küldött hírlevelek, webes hírlevelek. A newsfeed olvasásához praktikus olvasószoftvereket is kifejlesztettek (ilyen a Newz Crawler). Mivel igen nagy a választék ilyen szolgáltatásokból, célszerű néhány szerzőt kiválasztani, akik a híreket elemzik, kommentálják is, és azt a forrást olvasni, ahol ők működnek.Néhány ilyen szolgáltatás:-  a ResourceShelf (weblog és heti e-mail változat; gyors áttekintés sokféle témáról; www.resourceshelf.com),-  a Virtual Chase (e-mail és RSS formátumban; a szakértő keresőknek; virtualchase.com),-  az LLRXcom (havi, jogtudományi webzine; szakértőknek; www.llrx.com),-  a Search Engine Showdown (keresőmotorok, adatbázisok elemzése; www.searchengineshowdown.com),-  a Search Engine Watch (a keresőmotorokról és tartalomszolgáltatókról; havonta Search Engine Report; naponta SearchDay -  hírekkel; ingyenes és értéknövelt, előfizetéses változat; www.searchenginewatch.com),
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-  a Watching Google Like a Hawk (a weben; a Google-val kapcsolatos weblogok összefoglalója; napi többszöri frissítéssel; wglah.com).A kiválasztásban segítségül szolgálhat a Librarians 
Index to the Internet (www.lii.org), az Infomine (infomine.ucr.edu), a Scout Report (scout.wisc. edu/Reports/ScoutReport/Current/), vagy Mary- 
laine Block heti összeállítása, a Neat New Stuff I  
Found on the Web This Week (marylaine.com/ neatnew.html), és még számos hasonló forrás. Egy brit példa az Internet Resources Newsletter (www.hw.ac.uk/libWWW/irn/irn.html).Ha valaki nem áttekintést szeretne kapni, hanem egy-egy téma iránt érdeklődik, a témafigyelő szolgáltatások közül választhat, ilyenek a NewsisFree (www.newsisfree.com), az Informed Librarian (www.informedlibrarian.com), a LibDex jegyzéke (www.libdex.com/weblogs.html) vagy a www.lisfee ds.com címen elérhető jegyzék.

(Hegyközi Ilona)

Olvasószolgálat, tájé
koztató munka

04/239
BERUBE, Linda: Collaborative digital reference: an 
Ask a Librarian (UK) overview = Program. 38.vol. 
2004. 1.no. 29-41.p. Bibliogr.

Együttműködésre alapuló digitális referensz-szol- 
gálat: a brit Ask a Librarian szolgáltatás áttekinté
se

Együttműködés -belföldi; Közművelődési könyvtár; 
Online üzemmód; ReferenszA brit „Ask a Librarian” létrehozásától, 1997-től kezdve az együttműködésre alapuló közkönyvtári digitális referensz-szolgálat legjobb gyakorlati modelljének számít. A legújabb fejlesztések között szerepel a virtuális referensz integrálása a szabványos

web-formátumú szolgálattal. A jelen cikk azon túl, hogy ismerteti az „Ask a Librarian” szolgáltatást, áttekinti a digitális referensz-szolgálat gyakorlatát, folyamatait és eredményeit, különös tekintettel az együttműködésre.
(Autoref.)

04/240
LÜDTKE, Helga: Secret patrons, invisible users: digital 
reference your library. Fundstücke einer nicht nur 
virtuellen Erkundung in den USA = BuB. 56.Jg. 2004.
3.no. 202-210.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven

Titkos olvasók, láthatatlan használók: a digitális 
referensz tapasztalatai az Egyesült Államokban

Referensz; Számítógép-hálózatAz Egyesült Államokban jelentősen csökkent a személyes referensz-szolgáltatást igénylő használók száma. Növekedett viszont a könyvtári honlapokat használók száma, ami azt mutatja, hogy gyakran és intenzíven használják az internetes információkat. Ennek ellenére szükség van a személyes kapcsolatokra is, mert a használók gyakran nem rendelkeznek megfelelő alapismeretekkel a webes katalógusok, keresőgépek és adatbázisok használatához. Az Egyesült Államokban már a 90-es évek elején felismerték ezt a problémát, és javasolták a referensz- munka kiterjesztését a digitális információk világába. Ennek ellenére 2000-ben még csak néhány úttörő könyvtár nyújtott digitális referensz-szolgálatot, de 2001-ben más több száz ilyen könyvtár működött. Több mint 24 szoftver van forgalomban. Változott a könyvtárosok viszonya a „látható” és a „láthatatlan” használókkal, és ennek megfelelően a munkájuk szakmai része is megváltozott. Az „élő referensz” (chat) és a „24/7” referensz (minden nap 24 órában) egyaránt ennek a fejlődő információs kultúrának az elemei. A könyvtáros egyesületek, könyvtáros iskolák és országos központok irányel
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veket és szabványokat adnak ki a digitális referensz-szolgálat támogatására. Az ilyen szolgáltatások terén Németország le van maradva. Bevezetésük csak akkor lehet sikeres, ha az országos könyvtári szervezetek, kormányhivatalok és képző intézmények fórumokat szerveznek a témában, és megfelelő szabványokkal és munkaeszközökkel támogatják a könyvtárak erőfeszítéseit.
(Autorej.)

04/241
NEUHAUS, Paul: Privacy and confientiality in digital 
reference = Ref.User Serv.Q. 43.vol. 2003. 1.no. 2 6 - 
36.p. Bibliogr. 25 tétel.

A személyi jogok védelme és a személyes adatok 
bizalmas kezelése a digitális referensz-szolgálat- 
ban

Adatvédelem; Jogszabály -más területről; Online 
üzemmód; ReferenszA magánszféra védelme az amerikai könyvtáros közösség számára évtizedek óta fontos kérdés: már a 60-as években bekerült az ALA etikai kódexébe, de azóta is gondot okoz magánszemélyeknek és a hatóságoknak, de a technikai fejlődés sem kedvez neki. (Utóbbi esetben a tájékoztatásban alkalmazott szoftverek a ludasak.) A Carnegie Mellon egyetem (Pittsburgh, PA) könyvtárosának tanulmánya arra vállalkozik, hogy-  bemutassa a magánszféra és az elektronikus tájékoztatás során keletkező rekordok közötti összefüggéseket,-  miképpen lehet a bizalmas adatokat a digitális környezetben is megőrizni, és-  mit tehet a könyvtáros ezeknek az adatoknak a védelmében.A felhasználók adatainak a védelme magától értetődőnek tűnhet, de mégsem az. A könyvtár nyilvános intézmény, ahol (véletlenül is) fültanúi lehetünk, mit kérdez valaki a könyvtárostól, láthatjuk, mivel foglalkozik: miért fájjon akkor a könyvtáros feje

emiatt... Több válasz is adható erre a dilemmára: más megtudni valamit véletlenül, és megint más, ha valakinek a kutatási témájáról szerzünk részletes információkat. Az olvasók számos adatukat rábízzák a könyvtárra: ezeket az illetéktelenektől védeni kell. (A gondok ott kezdődnek, amikor a személyes adatok védelme egyéb társadalmi érdekkel ütközik.) A felmerülő problémák jó része azonban az idő múlásával és technikai fejlődés során meg fog oldódni.Ezt követően a szerző néhány fontos alapelvet fogalmaz meg -  és fejt ki részletesen -  a kérdéskörrel kapcsolatban, így-  a tájékoztatás során keletkező adatféleségekről és a magánszférát érintő jellemzőiről,-  az alkalmazott szoftverek jellemzőiről (pl. kódolás, névtelenség, adattárolás stb.),-  az adatok tudományos célra adatbázisokban való felhasználásáról,-  a személyes adatok védelmének etikai és jogi megalapozásáról,-  a könyvtárhasználók személyes adatainak védelméről. (Ezeket célszerű szabályzatban is rögzítenie a könyvtárnak -  a tanulmány tizenegy pontot sorol fel.)Következtetései szerint a könyvtárosok számára kötelező a magánszféra védelme, most még inkább, mint a hagyományos tájékoztatás körülményei között. Kétféle módon lehet befolyásolni a személyes adatok védelmét: a helyi (állami), valamint a szövetségi törvényhozás jogszabállyal biztosíthatja (jelenleg csak néhány államban van erre gyakorlat), és a szoftvergyártók is képesek a személyes adatok megfelelő oltalmára. Mintául szolgálhat az ICLC (International Coalition of Library Consortia) által kidolgozott útmutató (Privacy guidelines for electronic resources vendors), amely már hozzáférhető a www.library.yale.edu/consortia/2002privacyguide lines.html címen.
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A gyorsan változó környezetben a könyvtárosoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új körülményekhez.
(Murányi Lajos)

04/242
STACY-BATES, Kristine: E-mail reference ressponses 
from academic ARL libraries = Ref.User Serv.Q. 
43.V0I. 2003. 1.no. 59-70.p. Bibliogr. 32 tétel.

Referensz-válaszok e-postán: felmérés amerikai 
egyetemi könyvtárak gyakorlatáról

Egyetemi könyvtár; Elektronikus posta; Felmérés 
[forma]; ReferenszA tanulmány az elektronikus levélben adott gyorstájékoztatás jellemzőit vizsgálja a Tudományos Könyvtárak Szövetségének (Association of Research Libraries, ARL) felsőoktatási könyvtáraiban. Mivel ez a szolgáltatás-típus már jó ideje a nagykönyvtárak tájékoztatási tevékenységének része, eljött az ideje, hogy most már a szolgáltatás minőségét is mérjük, ehhez azonban a feltett kérdésekre adott válaszok elemzésére is szükség van. Egy-egy könyvtárban már vizsgálták ugyan az olvasói elégedettséget, de ez nem alkalmas a könyvtárak tevékenységének összevetésére, és nem ad átfogó képet ennek a könyvtártípusnak a tájékoztató munkájáról sem. Ezért a szerző 2001-ben speciális módszert választott (ugyanazt a három egyszerű kérdést küldte el elektronikus levélben a száztizenegy könyvtárnak), hogy az adott válaszok alapján a közös jellemzőket megállapítsa, és elegendő adathoz jusson a teljesítményértékeléshez. A felmérés során abból a feltételezésből indult ki, hogy-  világos képet kap majd a tájékoztatás feltételeiről és annak szabályozottságáról (azután a tapasztalatok ezt igazolják vagy sem),-  beiratkozott olvasóinak többféle szolgáltatást nyújt a könyvtár, mint a be nem iratkozott használóknak,

-  a bevált gyakorlatot kiterjesztik az elektronikus tájékoztatásra is,-  élnek az új technika adta lehetőségekkel, és-  a világosan megfogalmazott kérdésekre egyenest választ fog kapni, vagy a válasz tartalmazza a pontos választ tartalmazó web-címet.A felmérés elméleti és módszertani megalapozásának, az értékelés „műszerének”, valamint a próba-tesztelésnek a részletes ismertetése után a kapott eredmények elemzése következik (hat táblázat is illusztrálja a kapott eredményeket), a megállapítások és a levont következtetések pedig nem csak a felsőoktatási könyvtárak számára tanulságosak.
(Murányi Lajos)

Lásd még 206, 244, 274

Figyelőszolgálat

04/243
DEEPA, N. -  GANGULY, Shantanu -  DEB, Subrata: 
News information services at The Energy and Re
sources Institute = Inf.Dev. 19.vol 2003. 3.no. 189— 
195.p.

Hírinformációs szolgálat egy indiai vállalatnál

Figyelőszolgálat; Kutatás információellátása; Sajtó
archívum; Számítógép-hálózatA cikk ismerteti az indiai The Energy Resources 
Institute (TERI) sajtófigyelő szolgáltatásának fejlődését. A sajtófigyelés iránt igen nagy az igény a mai információs piacon: minden intézménynek a legfrissebb információkra van szüksége. A TERI sajtófigyelő szolgálata az intézmény mandátumára alapszik, amely az energiaforrásokra és a környezet- védelemre összpontosít. Használói köréhez külső és belső kutatók, szaktanácsadók és egyéb használók tartoznak. Kezdetben nyomtatott, hagyományos lapkivágatokat szolgáltattak, de az új technoló
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giák megjelenésével megkezdődött a napi és heti elektronikus sajtófigyelés, és -  legújabban -  a web-alapú szolgáltatás. A szolgáltatásokat fokozatosan a használók igényeihez alakították-alakítják.
(Autoref.)

Hátrányos helyzetű 
olvasók: ellátása

04/244
HALES MABRY, Celia: Serving seniors: dos and don’ts 
at the desk = Am.Libr. 34.vol. 2003.11.no. 64-65.p.

Idős olvasók kiszolgálása: tanácsok tájékoztató 
könyvtárosoknak

Idős olvasó; OlvasószolgálatAz idősebb korosztály tagjai várhatóan egyre nagyobb számban fognak megjelenni a tájékoztatópultnál, hiszen az 1946 és 1964 között születettek (az ún. „baby boomers” ) 75 milliós népességének zöme lassan eléri, illetve átlépi 55. életévét. Az idősebbek korosztálya igen széles és sokrétű, és ki nem állhatják többnyire (főleg az egészségükkel jobban törődök), ha a fiatalok így emlegetik őket.A szerző -  konzultálva tájékoztató könyvtárosokkal és az idős korosztállyal foglalkozó egészségügyi szakemberekkel -  azokra a szempontokra hívja fel kollégái figyelmét, amelyek figyelembevételével jobban végezhetjük munkánkat, amikor ezzel az olvasói réteggel foglalkozunk:-  Bízzunk a megérzéseinkben -  amikor a feltett kérdésre válaszolva a megfelelő hangot és megfogalmazást keressük.

-  Figyelmesen hallgassuk meg őket! Ügy figyeljünk rájuk, hogy ezt ők is érzékeljék.-  Legyünk türelmesek! Az idősebbek lassabban mozognak, hosszabb a reakcióidejük, de persze jócskán akadnak kivételek is.-  Ne ítéljünk meg senkit a látszat alapján! Bármilyen törékenynek vagy elesettnek látszik valaki, azért szellemileg még teljesen friss lehet.-  Legyen bennünk tapintat! Tény, hogy a korosztály felének, negyedének romlik a hallása, de sohase kiabáljunk, inkább lassabban és érthetően beszéljünk velük.-  Legyünk mindig megértők! A referensz-interjú az átlagosnál nagyobb körültekintést igényel náluk, mivel nem szívesen használnak olyan szavakat például, amelyeket nem tartanak elfogadhatónak.-  Méltányoljuk az idősek bölcsességét! A kreativitás életünk végéig megmarad; a történelem és irodalomtudomány művelői pedig hatvanas éveikben jutnak el a csúcsra.-  Élvezzük a munkánkat! Az idősebb olvasókkal folytatott beszélgetések nyomán az is kiderül, hogy ez az igazán fontos a tájékoztatási munkában.A legfontosabb szabály: az idősebbek esetében semmiféle általánosításnak nincs helye, figyelni kell egyéniségükre, és úgy kell őket kiszolgálni, ahogy mi is szeretnénk, ha minket szolgálnának ki. (A fenti megszívlelendő „szabályokat” gyakorlatból vett példákkal és esetekkel teszi élővé a minnesotai egyetem könyvtárának tájékoztató könyvtárosa.)
(Murányi Lajos)
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