
06/083
SHEPARD, Elizabeth: Digitizing a photographic collec

tion in a midsize repository: a case study =  J.Arch.Org.

2.V0I. 2004, 4.no. 67—82.p. Bibliogr. 16 tétel.

A fényképgyűjtemény digitalizálása egy közepes 
méretű levéltárban

Digitalizálás; Fénykép; Levéltár

A cikk a W eill Cornell Medical Center Archives 
(N ew  York) fotó-digitalizálási projektjéről szá
mol be. A  szerző hat tényezőt vizsgál, amelyeket 
a digitalizálási projekt tervezésénél mindig el 
kell végezni: a digitalizálandó képek kiválasztá
sa, a lehetséges felhasználók szükségleteinek át
gondolása; a szem élyzeti erőforrások hozzáren
delése a feladatokhoz; a projekthez szükséges 
költségek felmérése; berendezések és szoftverek 
kiválasztása; döntés a fényképek elrendezéséről 
és leírásáról. A  szerző tárgyalja a szóban lévő és 
a hasonló digitalizálási projektek hasznát (pl. a 
hozzáférhetőség javítása, megőrzés, a másolási 
kérések kielégítésének hatékony rendszere).

(Autoref.)
L á sd  még  10

L á sd  22, 63

Elektronikus információhordozók

06/084
PETRAUSKIENÉ, Zibuté: Elektroniné inform adja ir zianu 

apie ja sklaida: Vilniaus Universiteto Bibliotekos pavyzdys 

=  Knygotyra. 43.no. 2004. 137—144.p. Bibliog 6 tétel.

Rés. angol nyelven

Elektronikus információk és a róluk szóló adatok 

terjesztése: a Vilniusi Egyetemi Könyvtár példája

Egyetemi könyvtár; Elektronikus publikáció; 
Gyorstájékoztatás

Acikk, amely egy kutatási jelentés alapján készült 
(Electronic information in Vilnius University Li
brary: usage, creation, training o f  users, 2003), az 
elektronikus információforrások problémáival, 
valamint ezeknek a forrásoknak a terjesztésével 
kapcsolatos szervezési kérdésekkel foglalkozik. 
Ismerteti, hogy a Vilniusi Egyetem i Könyvtár 
hogyan kezeli az elektronikus információkat, 
és hogyan tájékoztatja ezekről a használókat. A  
cikkhez felhasznált anyagok: a könyvtári o sz 
tályok jelentései, statisztikai adatok, kérdőíves 
felmérés, szakvélem ények.

(Autoref.)
L á sd  m ég  32-33, 58, 67, 72, 87, 88-93

Számítógépes könyvtári rendszerek

06/085
NFILA, Reason Baathuli -  DIIMTWE, Motumi Nini -  RA0,

K.N.: Experience of systems migration at the University of 

Botswana Library: a case study =  Program. 39.vol. 2005.

3.no. 248-25$).
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A gépi könyvtári rendszer lecserélése a Botswa
nái Egyetem Könyvtárában: esettanulmány

Egyetemi könyvtár; Integrált gépi rendszer; Kon
verzió; Szoftverválasztás

A cikk a Botswanái Egyetem könyvtárának 
(UBL) tapasztalatait osztja meg az olvasókkal 
a TINLIB-ről az Innopac könyvtári rendszerre való 
áttéréssel kapcsolatban. A  szerzők ismertetik az 
UBL történetét, a migráció okait, az új rendszer 
kiválasztását és telepítését. Részletezik a kép
zést, különös tekintettel a katalogizálási és gya
rapítási modulra. Hangsúlyozzák az új rendszer 
telepítése előtti előkészületek és tervezés fon
tosságát. Bemutatják a TINLIB és CDS/ISIS  
rekordok konverziójának lépéseit és azokat a 
problémákat, amelyek a nem-M ARC formá
tumú adatoknak USM ARC-ra való átalakítása 
során merültek fel.

(Autoref. alapján)

06/086
PETRIC, Tatjana: Automatizirana kontrola serijskih p u b - 

likacija u Knjiznici Sveucilista u Zadru =  Vjes.Bibl.Hrvatske. 

47.god.2004.1-2.no. 61 —70.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Számítógépes folyóiratkezelési rendszer a zada- 
ri egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Gépi folyóiratkezelés; Integrált 
gépi rendszer

A Zadari Egyetem könyvtára gazdag fo lyó i
rat-gyűjteménnyel rendelkezik, m elyben a leg
teljesebb a társadalom- és humán-tudományi á l
lomány. A  cikk a könyvtárban folytatott hagyo
mányos gyarapítási módszereket ismerteti, pl. 
vásárlás, csere, ajándék. Különös figyelm et 
szentel a hagyományos folyóiratkezelésnek, 
nevezetesen a kardexnek, amelynek kezelése a 
címek növekedése és a háromféle gyarapítási 
módszer miatt igen bonyolulttá vált, mert m ég

a cserének, a vásárlásnak és az ajándéknak is 
különféle formái léteztek.
A cikk ismertei a könyvtár automatizálásának 
tapasztalatait a CROLIST nevű integrált könyv
tár bevezetése után, különös tekintettel a fo lyó
iratkezelésre, és kimutatja ennek előnyeit a 
hagyom ányos kardexeléshez képest.

(Autoref.)
L á sd  m ég  31

Elektronikus könyvtár

06/087
H0RMIA—P0UTANEN, Kristiina: Ensuring the future 

success of FinELib, the Finnish Electronic Library. The 

FinELib evaluation process and its impact =  Helsinki 

Univ.Libr.Bull. 2003. 17—19.p.

A jövő' sikerének garanciája: a Finn Elektronikus 

Könyvtár értékelése és ennek hatása

Elektronikus könyvtár; Hatékonyság

A FinElib-et a finn Oktatási Minisztérium indí
totta útjára 1997-ben. Kétéves projektként indult, 
majd folyamatossá vált. A  program látványosan 
fejlődött az első néhány évben: tagkönyvtárainak 
száma, az együttműködési szerződések, a szolgál
tatások és szem élyzet egyaránt rohamosan nőtt. 
Anyagi alapjait az Oktatási Minisztérium és a 
szervezet saját költségvetése biztosította. 
Tekintettel a gyors fejlődésre és a programba 
fektetett források jelentőségére, a különböző  
résztvevők érdekeltek voltak egy általános érté
kelés lebonyolításában. A z értékelés alapvető 
kérdései a következők voltak:
-  a FinELib szolgáltatási m egfelelnek-e a kon

zorcium tagoknak és a fő  résztvevőknek;
-  a szolgáltatáások mennyire felelnek m eg a 

használói igényeknek;
-  a FinELib szervezeti felépítése és adm inisz

trációja elég hatékony-e;
-  m egfelelők-e a pénzügyi alapok és az ellen

őrzési mechanizmus.
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A felmérés legfőbb célja a FinELib továbbfej
lesztése, a kritikus pontok megtalálása, egyszó
val a program jövőjének biztosítása volt.
A program értékelését a Finn Felsőoktatási 
Értékelési Tanács (Finnish Higher Education 
Evaluation Council, FINHEEC) végezte. A  
szükséges forrásokat az Oktatási M inisztéri
um és a Finn Nem zeti Könyvtár biztosította. 
A munkát egy irányító csoport fogta össze. A z  
értékelési m ódszer egyrészt önértékelés, m ás
részt külső értékelők bevonása volt.
Már az önértékelés is rámutatott néhány fontos 
fejlesztési irányra. A  tagkönyvtárak számára a 
FinELibbel kapcsolatos folyamatok elem zése és 
fejlesztése, az információs és promóciós eljárá
sok erősitése fogalmazódott meg erősebben.
A külső értékelők között voltak különböző tí
pusú könyvtárak, kutatók, a Finnországban be
szélt nyelveket használók képviselői, regionális 
képviselők, külföldi digitális könyvtári szakértők 
és diákok. Ok elem ezték az önértékeléseket, 
interjút készítettek a résztvevőkkel, beleértve a 
FinELib szem élyzetét, a konzorcium tagjait, az 
Oktatási Minisztériumot, diákokat, kutatókat. 
A z értékelési jelentést 2003-ban adták ki (http: 
//www.kka.fi/julkaisut.lasso,4:2003).
A z értékelési csoport végül is nagyon pozitív  
képet kapott a FinELib eddigi munkájáról. Fő 
célja elérésében, a magas szintű elektronikus 
információ elérésének lehetőségének kiterjesz
tésében sikeresnek bizonyult.
M egfogalmaztak javaslatokat is a FinELib, az 
Oktatási Minisztérium, a konzorcium könyvtári 
tagjai és a hazai szervezetek számára is. A  javas
latok elm életi és gyakorlati jellegűek voltak, s 
a legtöbb esetben csak a FinELib konzorcium  
tagok és más résztvevők együttm űködésével 
oldhatók meg.
A  külső értékelés úgy találta, hogy a FinELib:
-  segítette Finnországot abban, hogy az infor

máció és a tudás országává váljon;
-  m egfelelő jártasságot adott a kutatásban és 

tanulásban szükséges versenyképességhez;
-  támogatta az új, e-tanulás (e-leaming) kultúrát;

-  előmozdította az együttműködési fonnák ki
alakítását;

-  pozitívan hatott a könyvtárosi státusz e lis
merésére;

-  a könyvtárak számára fontos szolgáltatói köz
ponttá, és a licenctárgyalások kompetens cen
trumává vált;

-  fejlesztette a könyvtárak jó  hím evét.
A  javaslatok három fő területet érintettek:
-  m eg kell határozni a FinELib jövőre vonat

kozó stratégiai irányelveit;
-  a szerzeményezésnek és a konzorcium for

mának flexibilisebbé kell válnia; és
-  a jövőben a használókkal való együttmű

ködést fejleszteni kell.
A z értékelés arra késztette a FinELib szem ély
zetét, hogy elem ezze az együttm űködési és az 
információs módszereket. Néhány javaslatot a 
használókkal való együttműködés hatására már 
az értékelési jelentés m egjelenése előtt bevezet
tek. A  FinELib ötéves munkájának értékelése 
alapot teremtett arra, hogy hatékony stratégia 
tervet dolgozzon ki a 2004-2006-os időszakra

(Szénászky M ária)

06/088
JENG, Judy: What is usability in the context of the digital 

library and how can it be measured? =  Inf.Technoi.Libr. 

24.VOI. 2005. 2.no. 47 -5 6 .p . Bibliogr.

Mit jelent a „használhatóság” fogalma a digitális 
könyvtárral kapcsolatban, és hogyan mérhető?

Elektronikus könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Haté
konyság; Terminológia

A cikk áttekinti a digitális könyvtár definícióit, 
és m egvizsgálja a „hasznosság” vagy „használ
hatóság” (usability) fogalmát digitális könyv
tári környezetben. Ismerteti a használt m ódsze
reket és alkalmazásukat. Bemutat egy értékelési 
modellt, és ismertei az egyetem i elektronikus 
könyvtárak értékeléshez használt eszközöket 
(weblap, kérdőív stb.). A  m odell a következő
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változókat vizsgálja: hatékonyság, hatásfok, 
elégedettség és megtanulhatóság. Kölcsönös kap
csolatot mutat ki a hatékonyság, a hatásfok és 
az elégedettség között, és azt is vizsgálja, hogy  
a megtanulhatóság m ilyen összefüggésben van 
ezekkel a tulajdonságokkal.

(A u toref)

06/089
BARYSEVA, O.V. -  BE0N0ZKA, E.N.: Elektronnye ko ilek- 

cii bibliotek Rossii: sozdanie sistemy vzaimodejstvia =  

Naucn.-3h.lnf. 1.ser 2005. 8.no. 1 0 -1 5 .p.

Az oroszországi könyvtárak elektronikus állománya

Együttműködés -belföldi; Elektronikus könyvtár; 
Felmérés [forma]; Hozzáférhetőség; Számítógép-  
hálózat

Oroszországban is számos elektronikus könyv
tár létezik, amelyeket vagy a tudományos kutatók 
gyakran használnak, ha publikációikhoz keres
nek irodalmat (pl. Naucnaá elektronnaá biblioté
ka, Rubrikon, Elektronnyj arhiv russkoázycnyh 
dokumentov), vagy a leendő könyvvásárlók, azért, 
hogy meggyőződjenek arról, érdemes-e a könyvet 
megvenni (pl. Bibliotéka M oskova, Online bib
liotéka). Ugyanakkor a moszkvai áramszolgál
tatás kimaradásai megerősítették, hogy ezek a 
szolgáltatások nem működnek megbízhatóan. 
Vagyis a „hard copy” nélkül egyelőre virtuális, 
idővel láthatatlanná váló források.

Különös helyet foglalnak el a könyvtárak által 
létrehozott elektronikus könyvtárak, m ivel a 
könyvtáraknak joguk van az állományukban 
lévő dokumentumokról másolatot készíteni. 
Ezek létéről azonban az olvasók nagyon keve
set tudnak. Az Oroszországi Nem zeti Könyvtár
ban (Rossijskaá nacional’naa bibioteka = RNB) 
2000-ben kezdtek hozzá az elektronikus könyv
tár kialakításához. 2002-2003-ra rendeződött a 
könyvtár formája, miután elfogadtak egy elég  
szigorú gyarapítási koncepciót. Saját digitali
zálással csak az egyedi vagy nagyon értékes

ritka anyagokat dolgozzák fel. A z RNB elek
tronikus könyvtárának látogatottsága 2005 nya
rán havi 125 ezer belépés volt havonta. Ilyen 
lehetősége azonban csak néhány nagykönyvtár
nak van. A  digitalizálással foglalkozó munkatársak 
számos levelet kapnak, amelyben egy-egy doku
mentum lelőhelyéről, az elektronikus könyvtár ki
alakítási módszereiről érdeklődnek náluk.

A z elektronikus gyűjtem ények nyilvántartására 
a jogszabály az Informregistr-t je lö lte  ki. Itt 
62 könyvtár adatbázisairól vannak adatok, ezek  
azonban nagyrészt leíró/ism ertető jellegűek. 
N éhány helyen van csak csatolás a könyvtár 
elektronikus kiadványaihoz, vagy a hálózatban 
elérhető tudom ányos folyóiratok jegyzékéhez. 
Két nagyszabású projekt működik: a regioná
lis Könyvtári Konzorcium ok Egyesülete (AR- 
BIKON) és a N em zeti Inform ációs-Könyvtári 
Központ (LIBNET). A z A RBIK O N-t 2002-ben  
hozták létre a könyvtári források kezelésének  
korszerűsítésére. A  LIBNET az RNB és az 
Oroszországi Á llam i Könyvtár által alapított 
intézmény, fő célja a nem zeti R U SM ARC  
formátum és a katalogizálási szabályok beve
zetése, valam int a az oroszországi könyvtárak 
közös katalógusának létrehozása. U gyanak
kor a könyvtárak továbbra sem  egységesen  
értelmezik az elektronikus forrásokat, fajtáikat, 
létrehozásunkat és nyilvántartásukat.

A  kérdések aktualitásának ellenőrzésére kér
dőíves felmérést végeztek a regionális, a felső- 
oktatási és az elektronikus projektjeiről ismert 
könyvtárak körében. A  kérdőívre 67 régióból 
142 könyvtár válaszolt. Ezek megoszlása: 
felsőoktatási 38%, a közigazgatási egységhez  
tartozó 34%, különböző főhatóságokhoz tar
tozó 9%, gyermek és ifjúsági 10%, városi 9%. 
A  2004. január-áprilisi és a 2005. év hasonló 
időszakát összehasonlítva azt a jelenséget lehet 
m egfigyelni, hogy míg az elektronikus könyv
tárak látogatottsága háromszorosára nőtt, addig 
a különböző módszertani anyagokért és egyéb
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dokumentációkért mintegy nyolcszor annyian 
keresték fel ezeknek a könyvtáraknak a hon
lapjait.

A  továbbiakban csak a teljes szövegű forrásokat 
vizsgálták, három csoportba osztva azokat. A z  
első csoportban az interneten elérhető, vagy off
line használható elektronikus források kerültek, 
amelyek szolgáltatása számos problémát vet fel.
1. A z oroszországi könyvtárak nincsenek fel

készülve ilyen források szolgáltatására. En
nek fo oka a vonatkozó jogszabály hiánya. 
Első feladatként tehát a kötelespéldányról 
szóló törvényt kell módosítani.

2. A z elektronikus kiadványok kötelespéldá
nya fogalmát dokumentumtípusonként a 
nem zetközi szabványoknak m egfelelően  
kell egységesíteni, m ivel egyes típusokra 
(pl. audiovizuális dokumentumok) vannak 
jogszabályok, másoknál (pl. CD) hiányzik.

3. A  vásárolt CD-k és D V D -k nyilvántartása, 
katalogizálása ugyanolyan feladat, mint a 
hagyom ányos szóhasználatban az egyéb do
kumentumoké.

4. M egoldandó a teljes szövegű adatbázisok 
elérhetővé tétele térítés ellenében.

A  másik csoportba azok az elektronikus doku
mentumok tartoznak, amelyeket a könyvtár

maga hoz létre, vagy megrendel. Ide sorolha
tók: virtuális kalauzok, tematikus kiállítások, 
nyomtatott kiadványok elektronikus változatai, 
a könyvtár saját kiadványai. Ezekre a forrásokra 
általában jellem ző, hogy hálózati m ultimédiás 
források, tartalmuk ellenőrzött és hiteles, nem  
szerepelnek az állami nyilvántartásban.

A  harmadik csoportot az elektronikus m ásola
tok alkotják. Ide tartoznak a saját állományból 
digitalizált dokumentumok és azok a digitális 
másolatok, amelyeket olvasói megrendelésre va
lamelyik elektronikus dokumentumszolgáltató 
készített. Ezek a dokumentumok jogi státusától 
függően vagy hálózatban, vagy csak helyben  
használhatók.
A  legnagyobb problémát továbbra is az je len 
ti, hogy nincs hol tájékozódni az elektronikus 
másolatok létéről (valamikor hasonló volt a 
helyzet a mikrofilmekkel). Ezért a könyvtárak 
azt javasolják, hogy létre kell hozni az orosz- 
országi könyvtárakban lévő elektronikus for
rások központi adatbázisát, am ely az egyes  
dokumentumok bibliográfiai rekordjait és a 
gyűjtemények leírását tartalmazza, és egy vagy  
több szabványos protokollal elérhető.

(Viszocsekné P éteri Éva)
L á sd  m ég  31

Kapcsolódó területek
Kiadói tevékenység

06/090
PANKEEV, I.A.: Elektronnaá kommerciá i knigi fo l’klora 

=  Naucn.-ih.lnf. 1.ser. 2005. 7.no. 32-37.p. Bibliogr 

5 tétel.

Oroszország: elektronikus kereskedelem és in
ternetes könyvesboltok

Könyvkereskedelem; Számítógép-hálózat

A z elektronikus kereskedelem fogalm a Orosz
országban sem tisztázott. 2000-ben az Állami 
Duma ajánlásokat fogadott el a tevékenység  
végzéséhez az Orosz Föderációban. A  cikkben 
azt vizsgálják, hogy a hagyom ányos (nyom ta
tott) könyveknek internetre csatlakozott bol
tokon keresztüli eladásában mekkora rész ju 
tott a népköltészetre.
A z internetes üzletekről Oroszországban nincs 
objektív statisztika, egyes szakértők szerint 
a könyvkereskedelem  m indössze a forgalom

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2006/1 229


