
fejlesztés került a központba), másrészt intéz
ményfejlesztést is jelentett. Mindenekelőtt az 
egész napos iskolák számát növelték: 2003-ig a 
német iskoláknak csak 16%-a működött ebben 
a formában, ma 4 milliárd euró fejlesztés után 
30%. A növekedés mintegy 3000 intézményt 
érintett.
Az egész napos iskolák képesek az önálló is
meretszerzés készségének kialakítására, az ol
vasási és az információs képesség növelésére, 
ezen keresztül az esélyegyenlőtlenség csök
kentésére, de csak akkor, ha rendelkezésre áll 
bennük a készségfejlesztés alapvető eszköze, 
az iskolai könyvtár. (A 2000. évi Colorado-je- 
lentés bebizonyította, hogy az iskolai könyvtár 
jelenléte vagy hiánya 10-18%-kal befolyásolja 
a tanulók iskolai teljesítményét.)
Az egész napos iskoláknak mintegy a felében 
szerveztek iskolai könyvtárat is. Ez nagy elő
relépést jelent a német iskolai könyvtárügy
ben, továbbfejlesztésük és működtetésük terén 
azonban nagy a bizonytalanság. A 2003 után in
duló oktatási reform finanszírozási lehetőségei 
ugyanis sokkal rosszabbak, mint az ezt meg
előző, a hatvanas és a hetvenes évek fordulóján 
lezajlott pedagógiai reformé voltak. Az ország 
és az egyes tartományok az adósságok vissza
fizetésének takarékossági kényszerében élnek, 
az önkormányzatok anyagi mozgástere leszű
kült, ezért nagyobb fejlesztésre, esetünkben fő

hivatású szakképzett könyvtárosok beállítására 
nincs lehetőségük. A könyvtárosi munkahelyek 
létesítésének azonban nem csak az anyagi le
hetőségei hiányoznak, de az iskolák fenntartói 
sem érzik általában szükségesnek könyvtáruk 
szakszerű vezetését, áttörésre tehát a közeljö
vőben nem lehet számítani. A könyvtári munka 
önkéntes vállalása a pedagógusok részéről már 
jelenleg sem kivétel, sokkal inkább szabály, és 
ez a tendencia várhatóan fokozódni fog.
A jövőben tehát az egyházi könyvtárak után az 
iskolai könyvtárak lesznek az önkéntes könyv
tári munka színterei? Erre a kérdésre sem 
egyértelmű igennel, sem egyértelmű nemmel 
nem lehet válaszolni. A jelenlegi sivár helyzet 
gyökerei sajátos németországi hagyományba 
nyúlnak vissza, mely éles különbséget tett az 
iskolai tanulás és az azon kívüli egyéni műve
lődés között. A reform éppen ezt a hagyományt 
kívánja megtörni, ez a távlatokban reményre 
ad okot. A jelenlegi reális lehetőséget a Német 
Könyvtárak Egyesülete legutóbbi állásfoglalá
sában a kooperációban jelölte meg. Az iskola, a 
közkönyvtárak, a szülők, az iskolán kívüli se
gítők, a polgári kezdeményezések széles körű 
összefogásával lehet az egész napos iskolák új 
könyvtárait professzionális és hatékony színvo
nalra emelni.

(Katsányi Sándor )

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás Tanácskozás az elektronikus könyvekről.

Beszámoló a 2. brémai e-book konferenciáról 
(2008. jan. 17-18.)

08/181
KIRCHGÄSSNER, Adalbert: Elektronische Bücher in Állománygyarapítás; Elektronikus könyv; Konferen-

der Diskussion. Bericht vom 2. Bremer E-Book-Tag, cia -nemzeti

17.-18.1.2008 = Bibliotheksdienst. 42.Jg. 2008. 3.no.
278-287.p. 2008 januárjában másodszor került sor Brémá-
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ban a Missing Link nevű helyi postai könyvter
jesztő szervezésében arra a kétnapos ankétra, 
amelyen kiadók, terjesztők és könyvtárosok 
tanácskoztak arról, milyen elektronikus köny
veket fejlesztettek ki eddig, milyen a kínálat je
lenleg, és mit vásároltak meg ezekből a könyv
tárak, illetve arról is, hogy ez az új dokumen
tumtípus milyen továbbfejlesztéseket igényel. 
A két nap előadásait összegző beszámoló az 
alábbi főbb problémaköröket ismerteti:
-  elektronikusdokumentum-csomagok vagy 

egyes címek vásárlása a célszerű;
-  milyen a kínálat és a választék műszaki és 

forgalmazási szempontból,
-  a természettudományok számára hasznos 

csak az elektronikus könyv, vagy más tudo
mányterületek is profitálhatnak belőle,

-  legyenek-e korlátozások a kiadói érdekek 
védelmében, vagy inkább a szabad felhasz
nálást támogassuk,

-  a beszerzés és feldolgozás nehézségei,
-  az elektronikus dokumentumok feldolgozá

sának a helye a könyvtárakban,
-  feleslegessé teszi-e a könyvtárakat az 

e-könyvek megjelenése.
A tanácskozás első napján a Missing Link, az 
Elsevier és a MyiLibrary képviselőjének, majd 
a Kooperation e-Medien Österreich munkatár
sának az előadása hangzott el.
A második napon is folytatódtak az előadá
sok -  köztük a Konstanzi Egyetemi Könyvtár 
munkatársa számolt be a beszerzett elektroni
kus könyvekkel kapcsolatos tapasztalatokról - , 
majd a tanácskozás lezárásaként élénk vita bon
takozott ki, melyben a könyvtárosok nézeteiket 
és igényeiket még egyszer megfogalmazhatták, 
a szolgáltatók pedig arról beszéltek, milyen 
fejlesztések várhatók, illetve mely könyvtárosi 
igények valósíthatók meg a jövőben.
A nézetek és a vélemények kölcsönös cseréje 
mellett további együttműködésre lesz szükség, 
hogy a felek kölcsönös megelégedésére fejlőd
jön az elektronikus könyvek előállítása és for

galmazása Németországban.

(Murányi Lajos)

Speciális dokumentumok, 
különgyűjtemények

Lásd 182

Feldolgozó munka

08/182
GIOVANNOLI, Marta Luciana: UNIMARC e il libro 
antico. II Gruppo di lavoro ITALÉ per la catalogazione 
informatizzata del materiale antico = Boll.AIB. 47.vol. 
2007.4.no. 461-474.p. Bibliogr. 31 tétel.

Rés. angol nyelven

A z UNIMARC és a régi könyvek. A z ITALÉ 
munkacsoportja a régi anyagok gépi 
katalogizálásáért

Formátum -gépi; Gépi dokumentumleírás; Régi és 
ritka könyvek

Az olasz Aleph-használók egyesülete (ITALÉ) 
munkacsoportot hozott létre annak érdekében, 
hogy az UNIMARC mezőit alkalmassá tegyék 
a régi könyvek katalogizálására is.
A csoport 2003-ban kezdte meg működé
sét. Munkája során két adott eszközből, az 
UNIMARC-ból és az ISBD(A)-ból indult ki, 
és programjában az UNIMARC/Bibliographic 
módosításának javaslata és egy UNIMARC/ 
Authorities tervezet kidolgozása szerepelt a régi 
könyvek kiadói, nyomdászai, kereskedői nevei 
szabványos formáinak regisztrálására. A kata
logizálóknak egy olyan Aleph-sablonra, mun
kalapra van szükségük (bevezetővel együtt), 
amely megmutatja, hogy melyik UNIMARC 
mezőt, almezőt hogyan kell és lehet felhasz
nálni a régi dokumentumok leírásához. Ennek
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érdekében kidolgoztak egy (a 100-as, 141-es, 
316-os, 421-es, 422-es, 511-es és 560-as taget 
érintő) módosító javaslatot, melyet az ICCU 
(az olasz könyvtárügy módszertani központja) 
közreműködésével eljuttattak az UNIMARC 
állandó bizottságához (PUC) is.
A tervezett munkalapot 2007 decemberében 
mutatták be, ám a csoport működése ezzel nem 
ért véget, várják a PUC válaszát, valamint a 
régi könyvekkel foglalkozó intézmények véle
ményét, és készen állnak a közös álláspontok 
kialakítását célzó megbeszélésekre.

(Mohor Jenő)

08/183
SLAVIC, Aida: Use of the Universal Decimal 
Classification. A world-wide survey = J.Doc. 64.vol.
2008. 2.no. 211-228.p. Bibliogr.

A z Egyetemes Tizedes Osztályozás használata 
világszerte

ETO; Felmérés; Használói szokások

A tanulmány célja, hogy friss információk alap
ján általános helyzetképet adjon az ETO hasz
nálatáról világszerte. A kutatás során 208 ország 
könyvtáros szakembereivel folytattak e-mailes 
interjút, áttekintették a 2004-2006 közötti idő
szak szakirodalmát, és az ETO terjesztőitől/ki- 
adóitól (AENOR, BSI, UDC Consortium) gyűj
töttek információt. A vizsgált 208 ország közül 
124 (60%) használja az ETO-t. 34 országban 
(28%) az ETO a fő osztályozási rendszer, ame
lyet az országos információs rendszerekben is 
használnak. 45 országban (36%) csak bizonyos 
könyvtárak alkalmazzák, és szintén 45-ben 
meglehetősen ritkán, csak néhány könyvtárban 
illetve információs intézményben. A kutatás
nak nem volt célja annak megállapítása, jelen
leg hány intézményben használják az ETO-t 
egy adott országban, illetve mennyi és milyen

nagyságú gyűjteményt tárnak fel vele. Számos 
országban visszaesés tapasztalható az ETO- 
használatában az 1980-as évek óta, de ez nem 
volt pontosan mérhető. Ez a korábbi vizsgála
toknál sokkal szélesebb körű tanulmány jelen
tős mértékben hozzájárul az ETO státuszának 
és a digitális gyűjteményekben való alkalmaz
hatóságának feltérképezéséhez.

(Autoref.)

08/184
BROUGHTON, Vanda: Henry Evelyn Bliss. The other 
immortal, or a prophet without honour? = J.Librariansh. 
Inf.Sci. 40-vol. 2008.1 .no. 45-58.p. Bibliogr.

Henry Evelyn Bliss. Egy újabb halhatatlan vagy egy 
meg nem értett próféta?

Osztályozáselmélet

A cikk áttekinti Henry Evelyn Bliss munkás
ságát, aki osztályozáselméleti szakember volt 
és A bibliográfiai osztályozás című könyv szer
zője. írásainak és elméletének főbb jellemző
it eredetiségük tükrében vizsgálja és értékeli 
a szerző. A munkásságára való reakciókat is 
elemzi csakúgy, mint hatását a huszadik száza
di osztályozáselméletre. A tudásszervezésről, 
tudásmenedzsmentről szóló mai írások mind az 
ő eredeti műveiből táplálkoznak. Osztályozás- 
elméleti szerepét Ranganathanéval összevetve 
a szerző arra a következtetésre jut, hogy Bliss 
a tudománytörténetben még nem került az őt 
megillető helyre.

(Autoref.)

Lásd még 159
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Katalógusok

08/185
TURBANTI, Simona: La bonifica del catalogo e il 
controllo di qualitá. Strumenti, tempi, Strategie = Boll.AIB. 
4 7 .V0 I. 2 0 0 7 .4.no. 451-459.p. Bibliogr. jegyzetekben.

Rés. angol nyelven

A  katalógus-revízió és a minőségellenőrzés

Hatékonyság; Katalógusszerkesztés; Munkaszer
vezés

A Pisai Egyetem könyvtárainak egységes ka
talógusát létrehozandó, öt különböző rendszer 
leírásait kellett egységesíteni. Ennek gyakorlati 
tapasztalatai alapján fogalmazódtak meg a ka
talógus „feljavításával”, revíziójával kapcso
latos általánosítható megállapítások, amelyek 
ritkán szerepelnek a szakirodalomban.
A katalógus revíziójára általában akkor van 
szükség, ha több katalógust egyesítenek egy 
adatbázisba, ha nagy mennyiségű más for
rásból átvett leírás kerül a katalógusba, de 
retrokonverziós projektek végrehajtását köve
tően is szükséges lehet. A munka megterve
zésének fontos eleme a részt vevő személyek 
kiválasztása; nem tanácsos a feladatot bérmun
kába kiadni. A revízió manuális és automatikus 
módon is történhet. Az első esetben fontos sze
repet kap a munkamódszerek pontos meghatá
rozása és a külső bibliográfiai eszközök (nem
zeti és nemzetközi OPAC-ok) kiválasztása, 
használata. A gépesített beavatkozást pedig ko
moly esetelemzések és a rendszergazdával való 
szoros együttműködésnek kell megelőznie. A 
revízió mindkét esetben általában csak egy-két 
szempontra terjed ki. Pisa esetében a szerzők 
nevei, mint az egyik leggyakrabban használt 
hozzáférési pont volt a kiemelt szempont, azaz 
a katalógus feljavítása voltaképpen az egysége
sített katalógusok egységes névhasználatának

biztosítását, az új katalógus authority file-)kmk 
létrehozását jelentette.
A javítás, a revízió, azaz a hibák a posteriori 
javítása költséges, energia- és időigényes tevé
kenység, ráadásul a kiemelt szempontok miatt 
az egyéb hibák továbbra is megmaradnak. An
nak érdekében, hogy a revízió rendben menjen 
végbe, szükség van a folyamat állandó figye
lemmel kísérésére, ún. monitoring tevékeny
ségre. Ennek a katalogizálási folyamatba való 
beépítése, az a priori hibajavítás, illetve a hiba 
azonnali észlelése és javítása, vagyis a minő
ségellenőrzés elkerülhetővé teszi a jövőbeni 
revíziót.
A revízió, a minőségellenőrzés és a katalógus
készítés bármely szintjén és pontján foglalkoz
tatottak folyamatos képzése teszi a katalógust 
alkalmassá feladatának hibátlan ellátására.

(Mohor Jenő)

08/186
MOSCOSO, Purificación -  GARCÍA ORTIZ, Francisco 
Manuel: Mensajes de error e információn en los 
catálogos en línea de acceso público = Rev.Esp.Doc. 
Cient. 31-vol. 2008.1.no. 52-65.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Tájékoztató és hibaüzenetek az OPAC-okban

Ember-gép kapcsolat; Online katalógus

Az olvasóknak szánt első számítógépes online 
katalógusok segítséget (online help-Qt) ugyan 
kínáltak, de nem küldtek automatikus hibaüze
neteket. Az OPAC-ok újabb nemzedéke azután, 
egyéb jobbításokkal együtt meghozta az üzene
teket is, ám ezek mindaddig inkább zavaróak 
voltak, amíg „össze nem állt” az OPAC integ
rált, egységes, a katalógus használatát is meg
tanító, hatékony segítő rendszere.
A mai OPAC-ok már az üzenetek széles körét
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nyújtják, az „online help” rendszer részeként. 
Az ezzel foglalkozó szakirodalomból összeál
lítható a hibaüzenetekkel kapcsolatos kíván
ságlista. Az üzenet legyen a használó számára 
olvasható; ne legyen agresszív, legyen korrekt 
és udvarias; írja le pontosan a problémát; ad
jon útmutatást a probléma megoldására; tegye 
lehetővé az addig végzett munka megőrzését; 
könnyítse meg a hiba kevés munkával való ki
javítását; tartalmazzon hiperhivatkozásokat; le
gyen következetes a nyelvtani formák, a termi
nológia és a rövidítések használatában; vizuális 
megjelenésében (színek, elhelyezkedés stb.) 
legyen konzisztens.
Az üzenetek megismeréséhez 14 spanyol és 
46 amerikai (USA) egyetemi és közkönyvtár 
OPAC-ját vizsgálták (közülük 24 a SirsiDynix 
(Unicom, Horizon), 15 az Innovative Interfaces 
(Millenium), 10 a TLC (CARL), 6 az Ex Lib
ris (Aleph 500), 5 a Baratz (Absys 6) integrált 
könyvtári rendszerét használja). Az üzenetek 
többféle típusát figyelték meg:
-  az OPAC-hoz kapcsolódással összefüggő 

üzenetek (üdvözlés, megfelelő vagy hibás 
összeköttetés, átirányítás vagy tájékoztatás 
az OPAC új elektronikus helyéről, értesítés 
újdonságokról, hírekről stb.);

-  az adatbevitellel és a hozzáféréssel kapcso
latos üzenetek (hibásan írt szó vagy kife
jezés, olyan szó vagy kifejezés, mely nem 
hozott eredményt, illetve túl sok eredményt 
hozott);

-  az eredmények közötti navigálással kap
csolatos üzenetek (elveszett a kapcsolat, a 
navigáló nem a megfelelő oldalhoz megy, 
bibliográfiai újdonságok, egyéb hírek);

-  egyéb, az előzőekbe nem sorolható üzene
tek.

Mindössze két üzenet szerepel minden OPAC- 
ban: a hibásan írt, illetve eredményt nem pro
dukáló szavakról szóló. A túl sok eredményt 
hozó szavakról csak a Dynix OPAC-jai külde
nek minden esetben üzenetet. Üdvözlő üzenet

a spanyoloknál egyáltalán nincs, az amerikai
aknak is csak 6,5%-ában. Az összeköttetés hi
bájára a spanyolok gyakrabban figyelmeztet
nek, viszont egyáltalán nincs átirányító, sem 
újdonságokról értesítő üzenetük, igaz, ezek az 
USA-ban is csak az OPAC-ok alig több mint 
2%-ában fordulnak elő.
Az üzenetek előfordulását tekintve kisebb el
térések vannak az egyetemi és a közkönyvtá
rak között, ám az eltérések szóródnak és nem 
állapítható meg, hogy valamelyik könyvtár- 
típusban tendenciózusan több vagy kevesebb 
üzenet jelenne meg. Összességében a legtöbb 
üzenet az íráshibákra, az eredménytelen és a túl 
sok eredményt hozó szavakra (kifejezésekre) 
figyelmeztet. Említhető mennyiségű még az 
összeköttetési hibákra (illetve a megfelelő kap
csolatra), kevesebb az eredmények közötti na
vigációs tévedésre vonatkozó üzenet. Üdvözlő, 
átirányító, újdonságokról értesítő és „egyéb” 
üzenet mindössze 0,4-0,1%-ban fordul elő.
A web környezetében továbbfejlesztendő 
OPAC-ok segítő eszközeinek szerves része
ként megjelenő üzenetek tervezésénél a hasz
náló igényeit (és a különböző -  pl. korlátozott 
képességű -  használók eltérő igényeit) kell 
mindenekelőtt figyelembe venni. A következő 
vizsgálatok pedig áttekinthetnék az üzenetek 
elhelyezkedését a képernyőn, megjelenésük 
körülményeit, idejét, további formai tulajdon
ságait.

(Mohor Jenő)

08/187
MÖNNICH, Michael -  SPIERING, Marcus: Einsatz von 
BipTip als Recommendersystem im Bibliothekskatalog = 
Bibliotheksdienst. 42.Jg. 2008.1.no. 54-59.p.

A  Bibtip mint ajánlási rendszer alkalmazása a 
könyvtári katalógusokban

Annotáció; Használó; Katalógushasználat; Online 
katalógus

556 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3



A Karlsruhei Egyetem Könyvtárának új szol
gáltatásával, a BibTippel foglalkozik a tanul
mány (http://www.bibtip.org). Az online kata
lógust ajánlásokkal bővítették, nagy lépést téve 
a Web 2.0 felé.
Az interneten egyre több ún. „ajánló rendszer” 
(recommendation system) jelenik meg, me
lyek automatikusan generálnak javaslatokat; 
elsősorban online vásárlásoknál alkalmazzák. 
A könyvtárakban számos lehetőség kínálkozik 
alkalmazására, mind az olvasók, mind a könyv
tárosok számára. A Karlsruhei Egyetemen 2002 
és 2007 között több DFG-projekt is zajlott, 
mely az ajánló rendszerek alkalmazásával fog
lalkozott, ezekből nőtt ki a BibTip. A projektben 
részt vett az egyetemi könyvtár és az Informá- 
ciógazdálkodási és -menedzsment tanszék is; 
előbbi az algoritmusokat és a műszaki alapokat 
dolgozta ki, míg a könyvtár a katalógusba való 
illesztésért, a statisztikai adatokért és a BibTip- 
szolgáltatás kialakításáért felelt.
A BibTip olyan rendszer, amely a használói 
viselkedés megfigyelésével és ezeknek az ada
toknak statisztikai kiértékelésével működik. Az 
algoritmust kifejezetten könyvtári alkalmazásra 
dolgozták ki; a rendszer elsősorban nagy adat- 
forgalom esetén működik jól, ami egyetemi és 
főiskolai könyvtárak esetén teljesül is. A BibTip 
az alábbi előnyökkel szolgál:
-  Költséghatékony: mivel teljesen automati

zált, nem igényel könyvtári személyzetet.
-  A használók számára látható többletet ad, 

akik ezt a Web 2.0 korában el is várják.
-  Az ajánlások teljesen objektívek, hiszen 

statisztikákon alapulnak.
-  Az ajánlások sohasem avulnak el, folyama

tosan újra generálja a rendszer őket.
-  A könyvtáros számára az is érdekes lehet, 

hogy az ajánlások száma egy-egy mű hasz
nálatát is méri.

-  Az ajánlások média-semlegesek, vagyis vi
deókra, audioanyagokra, folyóiratcikkekre 
stb. is kiterjednek.

A  BibTip alapja tehát a katalógus-használat sta
tisztikai kiértékelése. Más lenne a megközelí
tés, ha a könyvkölcsönzések gyakoriságát érté
kelnék. A BibTipnek az az előnye, hogy
1) sokkal több az adat, mert az olvasók a kata

lógusban jóval többet keresnek, mint ahány 
könyvet végül ki is kölcsönöznek;

2) felöleli a helyben használható és az intézeti 
anyagot is, így a hozzáférhetőség nem mó
dosítja az ajánlásokat;

3) nincs gond az adatvédelemmel, hiszen név 
nélkül rögzítik az OPAC-beli kereséseket, 
míg a kölcsönzési adatoknál utólag kellene 
ezeket anonimmá tenni.

A terméknek a címfelvétel (tételazonosító vagy 
ISBN), a vevőnek az OPAC-ot használó, a ko
sárnak az egy-egy OPAC-keresés alatt megte
kintett címek felelnek meg. A szolgáltatáshoz 
hatékony és rugalmas OPAC-ra van szükség, 
amelybe könnyen beilleszthető az ajánló rend
szer. A BibTip csak azokhoz a művekhez gene
rál ajánlásokat, amelyekre a katalógusban már 
egyszer rákattintottak. 2002 óta mintegy 200 
ezer ajánlási lista áll rendelkezésre (a 950 ezer 
tételt tartalmazó OPAC-ból), így nyilvánvaló, 
hogy csak nagyobb mennyiség esetén van értel
me a listák megjelenítésének. (Ezek hiperlink 
formájában a címleírásban helyezkednek el, 
és rákattintva a csatolás a tartalmilag hasonló 
műhöz „viszi” az olvasót.)
A Karlsruhei Egyetemi Könyvtár 2007 nyarától 
kínálja a BibTipQt szolgáltatásként érdeklődő 
könyvtárak számára éves díj ellenében, ami
ből a működés és fejlesztés költségeit finanszí
rozzák. Használatához csupán az OPAC teljes 
megjelenítésének a kibővítése szükséges, a 
szolgáltatást végző katalógusokhoz nincs szük
ség kiegészítő szoftver installálására, minden a 
Karlsruhéban található szerveren fut. Optimális 
esetben mindössze egy JavaScript-kódsort kell 
a teljes címleírás HTML-kódjába illeszteni.
A csatlakozás mikéntjéről a http://www.bibtip. 
org/integration.html címen adnak tájékoztatást.
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Már több -  főleg felsőoktatási -  könyvtár kö
tött szerződést a BibTiprz.

(Murányi Lajos)

Lásd még 190, 204

Információkeresés

08/188
METZ, Edward: Make the most of Google’s toolkit = Inf. 
Outlook. 12.V0I. 2008.1.no. 11-16.p.

A  Google eszköztárának kihasználása

Gépi információkeresés

A Google a könyvtáros szakma kételyeit leg
utóbb azt bizonyítva próbálta eloszlatni, hogy 
a Google különböző segédeszközei jól használ
hatók a könyvtári munkában is, és azt hangsú
lyozva, hogy céljaink voltaképpen azonosak: az 
információk rendszerezése és szolgáltatása. A 
könyvtáros szakma felé tett nyitás része a rend
kívül hasznos Google Librarian Central blog 
beindítása is, amely ahhoz ad ötleteket, hogyan 
alkalmazzuk a Google meglévő eszköztárát.
A cikk szerzője -  egy amerikai katonai főis
kola rendszer-könyvtárosa -  ennek a Google- 
eszköztámak néhány fontos elemére hívja fel 
a figyelmet írásában (Custom Search Engine / 
CSE/, Gooogle Scholar, Google Alerts, Google 
Book Search, Google Analytics) gyakorlatias 
példákkal élve. Ezután az iGoogle-1 -  a korábbi 
Google-honlapot -  elemzi, amely olyan sze
mélyre szabható információs portál, melyet ki
ki maga alakíthat ki a Google több mint 25 ezer 
„mini” webes alkalmazásából válogatva.

(Murányi Lajos)

08/189
HAASIO, Ari: Ammattiasiaa verkosta = Kirjastolehti. 
lOO.vsk. 2007. 4.no. 30.p.

Megújuló keresőszolgáltatások (Web 2.0-alkalma- 
zások) könyvtárosoknak

Elektronikus hirdetőtábla; Gépi információkeresés; 
Portál; Számítógép-hálózat

Jelen cikkben a szerző a Web 2.0 technológia 
könyvtári alkalmazásainak legjobb külföldi 
példái közül válogat.
A Squido (http ://www. squido.com/library20) 
oldalain többek között egy figyelemre méltó 
linkgyűjteményt találhatunk, amelyet amerikai
ak állítottak össze a Web 2.0 általános kérdéseit 
taglaló, alapvető fontosságú cikkekből merítve. 
A felvett cikkek túlnyomó többsége rend
kívül színvonalas. A szakemberek betekintést 
nyerhetnek a legidőszerűbb könyvtári szem
pontú alkalmazásokba, vagy egy kattintás
sal, kényelmesen megismerkedhetnek újszerű 
szemléletekkel, nézőpontokkal.
Van egy másik amerikai internetes szakmai 
közösség is (http://www.library20.ning.com), 
amely elsősorban könyvtári szakembereket tö
mörít tagjai sorába, és amely csak és kizárólag 
a Web 2.0 könyvtári alkalmazási területeivel, 
lehetőségeivel foglalkozik. Ide regisztráció 
szükséges, így vehetünk részt a szakmai viták
ban, fórumokban.
Ha már a világhálón böngészünk az újdonságok 
után kutatva, a szerző szerint érdemes elláto
gatni a könyvtárosok legfontosabb nemzetközi 
szervezeteinek internetes portáljaira. A legké
zenfekvőbb a nagy könyvtáros szervezetek, így 
természetesen az IFLA (http://www.ifla.org) 
weboldalain tájékozódni.
A szomszédos skandináv országok, köztük Dá
nia, Svédország a könyvtári informatika éllova
sainak számítanak, amúgy pedig a finneknek, 
úgy is mint skandinávoknak az együttműkö
désben természetes partnerek.
A dán könyvtárak weboldalái (http://dbf.dk) külö
nösen érdekesek az újdonságok közreadása szem
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pontjából. Rendkívül sokoldalúak a svéd web
oldalak (http://www.biblioteksforeningen.org) is, 
különösen a könyvtári alkalmazások területén ki
válóak. Nem szabad megfeledkeznünk az Egye
sült Államok könyvtáros szervezete, az ALA in
ternetes portáljáról sem (http://www.ala.org). 
Böngészés során bizonyára sokan belebotlottak 
már a Vivisimo névre keresztelt metakereső- 
rendszerbe (http://www.vivisimo.com), amely 
képes arra, hogy a találatokat egyrészt temati
kus sorrendbe rakja, másrészt egyidejűleg más 
keresőrendszerek adatbázisaiban is keres a kí
vánt információra. A Vivisimo-ból most egy új, 
még korszerűbb keresőszolgáltatás jött létre, ez 
a Clusty. (A régi verzió is elérhető a korábban 
ismertetett címen.)
A klaszter alapú (hálózati jelleggel együttmű
ködésre szerveződött) Clusty sokkalta kor
szerűbb és sokoldalúbb, mint az elődje. Az 
érdeklődő kereshet itt biogokat, képletöltési 
lehetőség van, és megtalálható itt a Wikipédia 
egészen különleges adatbázisa is, ahol érde
kes történetekre lehet keresni. Kissé bosszantó 
azonban, hogy a Clusty-találatokban nem jele
nik meg integráltan a kiváló Librarian’s Inter
net Index (http://www.lii.org) adatbázisa, és a 
PubMed adatbázisából nyerhető információk 
sem szerepelnek a találatokban.
Végül pedig említést érdemel a Google új fej
lesztése, a személyre szabott iGoogle, amelyet 
regisztráció után bárki testre szabhat magának 
az általa kívánt módon.
A Google finn verziójának kezdőlapján talál
ható meg az iGoogle nevű link, ahol megren
delhetők a beszerkeszteni kívánt és a saját pro
filnak megfelelő, saját kezdőlapon olvasható 
hírek, egyéb más anyagok. Az iGoogle azért 
is rendkívül jól használható, mert automatiku
san tárol minden egyes keresést. így a találatok 
még hónapok múltán is fellelhetők, újra meg 
újra hozzáférhetőek a saját használatú Google- 
ban.

(Kránitz Lászlómé)

08/190
VANDENBURG, Michael: Using Google Maps as an 
interface for the library catalogue = Libr.Hi Tech. 26.vol.
2008.1.no. 33-40.p.

A  Google Maps alkalmazása interfészként a 
könyvtári katalógusban való kereséshez

Online információkeresés; Online katalógus; Térkép

A Web 2.0 alkalmazásai között az egyik legér
dekesebb fejleményt a nagy internetes szolgál
tató vállalkozások (pl. az Amazon és a Google) 
által közrebocsátott, nyilvánosan hozzáférhető 
alkalmazások programozási interfészei (API) 
jelentették. Ennek a megoldásnak a révén ke
rülhettek a katalógusokba az Amazon könyv
borítói és a könyvtári honlapokra a Google 
térképei.
A kanadai Kingston Frontenac Public Library 
(KFPL) 2005 májusában azzal kezdett kísérle
tezni, hogy az Amazon-féle API-t az online be
szerzési javaslatok esetében is felhasználják. A 
használók az Amazonban keresve egyszerűen, 
egy gombnyomással átemelhették a kérdéses 
mű adatait, nem kellett bonyolult űrlapot ki
tölteniük javaslatukról. 2006 elejétől több száz 
javaslatot állítottak elő ezzel az alkalmazással. 
A sikeren felbuzdulva a Google Maps-szel is 
próbálkozni kezdtek. Mások tapasztalatai alap
ján beigazolódott, hogy a könyvtári rendszer 
vonzáskörzetéről interaktív térképet lehet ké
szíteni, és ott a fiókkönyvtárak nyitva tartását 
és a kapcsolattartáshoz szükséges információ
kat közre lehet adni. Emellett egy ingatlanfor
galmazó által készített Google Maps alkalma
zás tanulságait is szemügyre vették.
Ez utóbbiból kaptak inspirációt arra, hogy a 
Google Maps-et a könyvtári katalógus bibli
ográfiai adatainak megjelenítésére használják. 
A bibliográfiai rekordok metaadatainak egy ré
sze a mű földrajzi vonatkozásait tartalmazza; 
ezek ábrázolásának megoldását tűzte ki célul a 
könyvtár egy lelkes munkatársa, aki szabadide
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jében foglalkozott a fejlesztés koncepcionális 
megtervezésével. Kapóra jött a KFPL egyik 
korábbi projektje is, amellyel könyvlistákat 
állítottak elő olyan módon, hogy magukban a 
listákban takarékossági megfontolásból csak a 
rekordazonosítókat tárolják, a rekordokat pe
dig csak a jegyzék megjelenítésekor hívja elő 
a rendszer.
A projekt megkezdése előtt a kanadai könyv
táros egyesület éves konferenciájának előzetes 
szemináriumán a koncepciót vitára terjesztet
ték elő egy munkacsoport számára. Bár a vitá
ra nem került sor, a projektet a munkacsoport 
kivihetetlennek ítélte. A fejlesztő könyvtáros 
ennek ellenére nagy lendülettel folytatta a mun
kát, lépésről lépésre haladva előre: a Google 
Maps-ben az országokat jelölték meg, a vonat
kozó hosszúsági és szélességi köröket a CIA 
World Factbook adatai alapján rögzítették. A 
könyvtár tárgyszómutatóját alapul véve később 
egyszerűsítették a megközelítést, és csak az 
illető országok történelméről szóló, utazási és 
leíró információkat tartalmazó műveket vettek 
figyelembe.
Az alkalmazás egyelőre még tesztfázisban van. 
Ha a fejlesztéshez munkaidő áll majd rendel
kezésre, azt igyekeznek majd megoldani, hogy 
az országnevek mindenkori változatait is figye
lembe lehessen venni a keresésnél. A fejlesztést 
egy személy önkéntes munkája határozta meg, 
de tanulságai más, a könyvtár szolgáltatásainak 
fejlesztését segítő projektek számára hasznosak 
lesznek.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 207, 210

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

08/191
MANSO RODRÍGUEZ, Ramón Alberto: Servicio de 
referencia virtual. Teória y práctica en torno a las 
políticas para su gestión y desarrollo = Rev.Esp.Doc. 
Cient. 31vol. 2008.1.no. 39-51.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Elmélet és gyakorlat a virtuális referensz 
szolgáltatás irányítási és fejlesztési politikái körül

Referensz; Számítógép-hálózat

A virtuális referensz a múlt század nyolcvanas 
éveiben, az USA-ban keletkezett, és azóta szá
mos meghatározása született a szakirodalom
ban. Mindegyik lényege azonos: az informá
ciótechnológia használata a könyvtáros vagy a 
szakértő (szakreferens) és az olvasó közötti tá
volsági kommunikáció megkönnyítésére, hogy 
bárhol és bármikor kielégíthető legyen az olva
só tanulási vagy tájékozódási szükséglete.
A folyamat tehát négy alapvető elemet integ
rál: az olvasót, a kommunikációs interfészt, a 
szakértőt vagy könyvtárost és az információ- 
forrásokat. (Egyesek ötödik elemként magát a 
folyamatot, azaz a kérdés megformálását és be
fogadását, a keresést, a válasz megformálását, 
elküldését és a szolgáltatás archiválását és sta
tisztikai kontrollját is ide számítják.) Technika
ilag a létező kommunikációs formák mindegyi
ke használható, az e-mailtől a webes űrlapokon 
át a videokonferenciáig.
Egységes nemzetközi normatíva nincs, ám 
2004-ben az ALA irányelveket, az IFLA pe
dig ajánlásokat adott közre a témában. E do
kumentumok és néhány gyakorlati példa (New 
York Public Library, QuestionPoint projekt, és 
Toronto, Illinois, Alberta egyetemi könyvtárai) 
alapján leszögezhető, hogy a virtuális referensz 
szolgáltatás bevezetése, illetve fejlesztése ese
tén világosan meg kell határozni annak politi
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káját. Ehhez figyelembe kell venni a szükséges 
infrastruktúra és költségvetés meglétét, a sze
mélyzet hozzáállását, az olvasók (a szolgálta
tást használók) adatainak bizalmas kezelését és 
a szerzői jogok tiszteletben tartását.

(Mohor Jenő)

Lásd még 202

Kölcsönzés

08/192
WHITNEY, Ann -  G ARRETT, Adam: Our journey down 
the self-check road = Comp.Libr. 28.vol. 2008. 2.no. 
6-10., 47.p.

A z önkiszolgáló kölcsönzés bevezetésének 
története egy orvosi könyvtárban

Kölcsönzés -önkiszolgáló; Szakkönyvtár-orvostu
dományi

A Washington Egyetem Egészségtudományi 
Könyvtára 250 ezer kötetes állománnyal ren
delkezik. Évente közel 35 ezer kimenő könyv
tárközi kérést és közel 50 ezer tájékoztatási ese
tet kezelnek, heti 79,5 órában tartanak nyitva. 
A nagy olvasói forgalom miatt és a kölcsön
zési-tájékoztató pultot tehermentesítendő már 
hét éve bevezették az önkiszolgáló kölcsönzést 
(kezdetben a 3M cég rendszerét használták). 
Ezt a megoldást sokáig csak a legbátrabb olva
sók vették igénybe. 2005-ben a vonalkódok és 
PIN kódok helyett áttértek a mágnescsíkos azo
nosító kártyákra. Az önkiszolgáló kölcsönzésre 
használt speciális, hordozható FlashScan mun
kaállomás szoftverével a szükséges jelentése
ket is el lehet készíteni. A képernyőn a kölcsön
zést és a biztonsági mágnescsík semlegesítését 
elmagyarázó videó látható. A rendszer nyugtát 
ad, feltüntetve a visszahozatali határidőket. Van 
hely a rendszerüzenetek és az egyes használók
nak szóló üzenetek számára is.

A hordozható munkaállomás a későbbiekben 
egy fiókkönyvtárba került, mivel néhány év 
után egy újabb rendszert vásároltak (márkája: 
allCirc). Ennek előnye elsősorban abban mu
tatkozik meg, hogy kompatibilis a könyvtárban 
használt integrált gépi rendszerrel, a biztonsági 
rendszerrel, és képes a kölcsönzésre kiválasz
tott legkülönbözőbb dokumentumok (pl. CD-k, 
DVD-k) kezelésére. A készüléket az informáci
ós pulthoz közel helyezték el, hogy a használók 
segítséget, és ha szükséges, akár részletesebb 
képzést kaphassanak. Az előjegyzett könyveket 
is áthelyezték az önkiszolgáló kölcsönző gép 
mellé.
A felmerülő problémák nagy része az informá
cióhordozók betöltésével, a könyvek bizton
sági mágnescsíkjának semlegesítésével volt 
kapcsolatos. A használat első hónapjában már a 
tranzakciók egyötödét önkiszolgálással bonyo
lították le az olvasók. Arra számítanak, hogy a 
használók kiképzése és a technikai problémák 
megoldása után a használat aránya tovább nö
vekszik majd. A könyvtárosok úgy látják, hogy 
az információs pult munkája hatékonyabb és 
magasabb színvonalú lett.

(Hegyközi Ilona)

Könyvtárközi kölcsönzés, 
dokumentumszolgáltatás

08/193
BIRCH, Katie: UnityUK celebrates its second birthday.
A paradigm shift for UK public libraries = Interlend.Doc. 
Supply. 36-vol. 2008.1 .no. 11-14.p.

Kétéves a UnityUK. Paradigmaváltás az angol 
közkönyvtárakban

Együttműködés -belföldi; Könyvtárközi kölcsönzés; 
Közművelődési könyvtár

A UnityUK olyan új, webes könyvtárközi köl
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csönzési szolgáltatás, melyet az OCLC biztosít 
a TCR-rel (The Combined Region) együttmű
ködve az Egyesült Királyságban. Eddig több 
mint tíz éven át a TCR végezte ezt a tevékeny
séget 140 tagkönyvtára számára az Egyesült 
Királyságban (délnyugaton, északkeleten, a 
keleti Felföldön, valamint Skóciában). A szol
gáltatás Unity néven indult egy CD-n kiadott 
központi katalógussal, 2001-ben pedig a háló
zatra került. 2006 februárjában azután a TCR 
egy újabb, továbbfejlesztett szolgáltatás bein
dítását jelentette be.
AUnityUK az Egyesült Királyság első és egye
düli országos hálózata, amely egyesíti a TCR, 
a LinkUK, a COPAC és a vakok könyvtárának 
(RevealWeb) központi katalógusait, és lehető
vé teszi bennük a közös keresést. 2006 áprilisá
ban indult három területre, a funkcionalitásra, 
az adatokra és a közösségre összpontosítva. 
Előfizetéses szolgáltatás, amelyben az Egye
sült Királyság 210 könyvtárából 120 vesz részt. 
(„Leánycége”, a LinkUK 2008 márciusában ol
vad be a UnityUK-ba.)
Korábban a közkönyvtárak levélben, illetve 
e-mailben intézték könyvtárközi kéréseiket 
több közvetítőn keresztül: ezen változtatott 
gyökeresen a UnityUK, amely integrált rend
szerbe szervezte a munkafolyamatokat. Plat
formja az OCLC két termékét használja: a köz
ponti könyvtári katalógus szoftvere a CBS-en, 
a forrásmegosztás pedig a VDX-szoftveren ala
pul. (A platformot az OCLC tárolja és kezeli.) 
Az interfészen több forrásban is lehet keresni 
egyszerre, a kommunikáció az integrált rend
szeren keresztül és e-mailben is lehetséges. Ha
vonta huszonötezer keresést végeznek, és közel 
hatezer kérést kezelnek. Az első esztendőben a 
könyvtárak 60%-a használta a rendszert.
2007 áprilisától több fejlesztésre is sor került 
mind a funkcionalitás, mind a könyvrekordok 
tekintetében, de továbbiakat is terveznek, mely 
a kérések térítési díjainak központi kezelésére 
(IFM) terjed ki, illetve a WorldCat Resource

Sharing integrálása is megtörténik (2008-ban), 
melynek nyomán nemzetközi és még hatéko
nyabb szolgáltatás válik lehetővé.

(Murányi Lajos)

08/194
GAVEL, Ylva -  HEDLUND, Lars O A :  Managing 
document supply. A  SAGA come true in Sweden = 
Interlend.Doc.Supply. 36.vol. 2008.1.no. 30-36.p. 
Bibliogr.

A  dokumentumszolgáltatás menedzselése. A  svéd 
SAGA beváltotta a hozzá fűzött reményeket

Dokumentumszolgáltatás; Gépi könyvtárközi köl
csönzés; Hozzáférhetőség; Szakkönyvtár -orvostu
dományi

A Karolinska Intézet Egyetemi Könyvtára 
(KIB) a világ egyik legelismertebb orvostu
dományi gyűjteménye, szolgáltatásainak szín
vonala pedig -  a példaadó skandináv könyv
tárügyön belül is -  kiemelkedőnek mondható. 
Dokumentumszolgáltatásának keresettségére 
csak egyetlen adat: 1997-ben mintegy 200 ezer 
kérés futott be hozzájuk (a legtöbb elektronikus 
úton). Munkafolyamataik automatizálására ez 
idő tájt kezdtek odafigyelni.
Mint azt egy felmérés kiderítette, manapság a 
napi közel 1000 megkeresés 12-féle rendszeren 
keresztül történik, ami már évekkel ezelőtt fel
vetette a kérések egységesítésének, ezáltal a fel
dolgozásuk és a teljesítésük egyszerűsítésének 
a kérdését. A cikkíró különösen azt a folyama
tot hangsúlyozza, amelynek során megszületett 
a SAGA, vagyis a szolgáltatás kezelésében ma 
használatos, és időközben számos intézmény 
által átvett rendszer. Kidolgozása során először 
a dokumentumszolgáltatásban dolgozók és a 
programozók informális megbeszéléseire kerí
tettek sort, majd a felhasználók véleményét is
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kikérték a rendszer megtervezésekor. Meggyor
sította a munkát, hogy nem törekedtek rögtön 
az egész rendszer automatizálására, ehelyett kis 
lépésekben alakították át a folyamatokat, ren
geteg időt spórolva meg ezáltal. A már működő 
egységek összekapcsolása, illetve a továbbépít- 
kezés zökkenőmentessé tétele érdekében olyan 
csapatot alakítottak, amelyben helyet kaptak a 
felhasználók is, így téve közvetlenné a vissza
csatolást.
Nemcsak a könyvtárlátogatókra volt ha
tással a SAGA bővülése: a munkafolyamat 
professzionalizálódásával együtt emelkedett 
a vele dolgozók önbecsülése. Természetesen 
nem hiányoztak itt sem az aggodalmas hangok, 
amelyek egyrészt a munkahelyeket féltették, 
mások a megszokott útról való letérést nehez
ményezték. Az idő előrehaladtával azonban 
ezek a hangok kezdtek elhalkulni, és minden
ki örömmel fogadta a változás pozitívumait -  
olyannyira, hogy az utóbbi években 8 könyvtár 
csatlakozott a rendszerhez. A szolgáltatás kar
bantartásáért a továbbiakban ugyanúgy a KIB 
felel, mint eddig, akárcsak azért, hogy a belé
pett intézmények könyvtárosai megfelelő kép
zésben részesüljenek, illetve, hogy a felmerülő 
gondokat rögtön meg tudják válaszolni. Mint 
megkerülhetetlen partnerrel, az első perctől 
számoltak a LIBRIS-szel, az országos közös 
katalógussal és annak könyvtárközi kölcsönzé
si moduljával, számos dokumentumszolgáltató 
adatait ugyanis az általuk használt formátum
ban exportálják.
Milyen újdonságot hozott tehát a SAGA? A 
használók új rendelési formulával találkoznak; 
a kérések egy adatbázisba kerülnek, rendsze
rezettebbé válnak, így például a status fields 
révén nyomon lehet követni a velük végzett 
műveleteket; lehetővé válik, hogy a különféle 
rendszerek útján küldött kérések egységes ren
delési űrlapra kerüljenek, amelyek azonosítását 
az egyedi vonalkód könnyíti meg. Amennyiben 
valamit nem találnak a saját gyűjteményben,

azonnal továbbítják a kérést a többi könyv
tárnak, illetve ha ott sem lelnek rá, akkor a 
LIBRIS-nek. És persze a dokumentumok kül
désének minden esetben a svéd szerzői jogi tör
vényekkel összhangban kell történnie.
Az újítások felett érzett örömöt azért elrontja 
valami. A könyvtári szolgáltatások világában 
is érzékelhető új trendek ugyanis a jövőben 
alaposan lecsökkenthetik a SAGA kihasznált
ságát, amint azt a 2006-os adatok is mutatják 
(a szolgáltatás forgalma tizedére esett vissza 
a 10 évvel ezelőttihez képest). A jelenség mö
gött részben a világhálóról szabadon letölthető 
anyagok arányának megnövekedése, részben a 
szigorodó szerzői jogi viszonyok állnak.

(Vasbányai Ferenc)

08/195
MIC0NI, Maria Teresa: L’esperienza con NILDE 
airUniversita di Teramo = Boll.AIB. 47.vol. 2007.4.no. 
475-484.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

A  dokumentumellátást segítő NILDE szoftver a 
Teramoi Egyetem könyvtárában

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Szoftver

Az OPAC-ok és MetaOPAC-ok elterjedése és 
az olasz nemzeti periodika-adatbázis (Archivio 
collettivo nazionale dei periodici -  ACNP) tar
talmának folyamatos mennyiségi növekedése 
megkönnyítette, és meg is növelte a cikkek és 
más tudományos dokumentumok könyvtárak 
közötti forgalmát. Másrészről a nyomtatott 
periodikumok kezelésével kapcsolatos nehéz
ségek és növekvő költségek következtében 
a könyvtárak egyre kevésbé tudnak „teljes” 
gyűjteményeket építeni és fenntartani, így egy
re szívesebben fordulnak dokumentumellátó 
szolgáltatások felé.
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A könyvtáraknak tehát teljesen újra kell 
(kellett) gondolni, újjá kell(ett) szervezni a 
dokumentumellátást. Olaszországban ennek 
egyik eszköze lett a NILDE ( o f Inter-
library Document Exchange) szoftver, melyet 
a nemzeti kutatási tanács bolognai térségében 
fejlesztettek ki (egy nagyobb projekt kereté
ben). A NILDE fejlesztésének célja az volt, 
hogy a web útján tegye kezelhetővé a könyvtá
rak közötti dokumentumellátási tranzakciókat, 
és változtassa hatékonyabbá a tudományos do
kumentumok cseréjét.
A Teramoi Egyetem állatorvosi kari könyvtára 
azért döntött a NILDE mellett, mert
-  a dokumentumellátásnak igen jelentős sze

repe van a tudományos (és különösen az 
orvosi-biológiai) könyvtárak esetében,

— ugyanabban az évben csatlakozott a könyv
tár az ACNP-hez, így adva volt a NILDE- 
kapcsolódás lehetősége,

-  a NILDE széles körben elterjedt a partner 
(főként a regionális tudományos) könyvtá
rak körében, és végül,

— a NILDE alapfilozófiája a könyvtárak kö
zötti egyetértő együttműködés a kölcsönös 
segítség és a minőségi szabványok elősegí
tése érdekében.

A NILDE a könyvtárközi dokumentumellátási 
forgalom teljes statisztikáját nyújtja, amelynek 
elemzése fontos döntés-előkészítő anyag. A 
legutóbbi, 3.0 változat egy újabb modullal gaz
dagodott, így nem csak a partnerintézmények, 
a kért és kapott dokumentumok, hanem a hasz
nálók (a dokumentumot kérő olvasók) adatai 
is elemezhetővé, tanulmányozhatóvá váltak. A 
NILDE alkalmazása előtt a dokumentumellátás 
a könyvtár e-mail címén (kivételesen faxon) bo
nyolódott, nem volt egységes elektronikus „ké
rőlap”, túl sok volt a manuális tevékenység, a 
lelőhely felkutatása meghosszabbította a folya
mat idejét, a statisztikai adatgyűjtés is manuá
lisan történt. A NILDE körhöz való csatlakozás 
racionalizálta a dokumentumellátó szolgáltatást

az egyszerű, egységes és integrált webmodulok 
révén; automatizálta a szolgáltatás valamennyi 
fázisát, lecsökkentve a könyvtárosok erre fordí
tott munkaidejét és az olvasók várakozási ide
jét egyaránt; előmozdította a szabványosodást; 
rendelkezésre bocsátotta a statisztikai adatokat 
és azok elemzésének lehetőségét, valamint a 
folyamatos megfigyelés lehetőségét a szolgál
tatás hatékonyságának mérése érdekében.
A NILDE mindazonáltal több mint egyszerű 
szoftver a könyvtár egy szolgáltatásának gé
pesítésére, sokkal inkább az egyre szélesebb 
körű egyetemközi együttműködés alkotórésze, 
egy országos, egyszintű, együttműködő, azo
nos munkamódszereket használó kör, mely ma 
több mint ötszáz könyvtárból áll.

(Mohor Jenő)

Tájékoztatási eszközök

Lásd 171

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

08/196
SHOHAM, Snunith -  RABINOVICH, Rachell: Public 
library services to new immigrants in Israel. The case of 
immigrants from the Former Soviet Union and Ethiopia = 
lnt.lnf.Libr.Rev. 40.vol. 2008.1.no. 21-42.p. Bibliogr.

Közkönyvtári szolgáltatások Izrael új bevándorlói 
számára. Etiópia és a volt Szovjetunió 
bevándorlóinak esete

Használói szokások; Közművelődési könyvtár; 
Nemzetiségi olvasó

A  cikk azokat a könyvtári szolgáltatásokat vizs
gálja, melyeket az izraeli közkönyvtárak nyúj
tanak a hajdani szovjet és az etióp bevándorlók 
számára, illetve, hogy ez a két csoport hogyan 
használja a könyvtárakat. A kérdőíveket össze-
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sen 319, a két etnikai csoporthoz tartozó könyv
tárhasználó töltötte ki a 14 és 30 év közötti kor
osztályból, valamint 45 könyvtárigazgató a két 
etnikai csoport által lakott terület szomszédsá
gából. Az eredmény azt mutatja, hogy a szol
gáltatások többségére inkább a multikulturális 
megközelítés, mint az asszimilációs szemlélet 
volt a jellemző. Jelentős különbség mutatkozott 
a két népcsoport számára nyújtott szolgáltatá
sok területén. Sokkal több könyv tár kínál orosz 
nyelvű könyveket, és alkalmaz oroszul beszélő 
munkatársakat, mint amharic nyelvet beszélő
ket. Az eltérések a két népcsoport méretének 
különbségével, valamint a dokumentumok 
elérhetőségével (sokkal több az orosz nyelvű 
irodalom, mint az amharic) illetve a munkaerő
kínálat jellegével is magyarázhatók. Míg az 
etióp bevándorlók főleg tanulásra, iskolai dol
gozatok elkészítésére használják a könyvtárat, 
és több időt töltenek el ott, addig az oroszok 
több könyvet kölcsönöznek. Mindkét csoport 
gyakrabban keresi fel a könyvtárakat Izraelben, 
mint azt tették hazájukban.

(Autoref)

08/197
W ELLER, Kerry: Rolling stock. Library and information 
services for Gypsies and Travellers = Libri. 55.vol. 2005. 
4.no. 206-215.p. Bibliogr.

Könyvtári szolgáltatások vándorcigányoknak

Cigány olvasó; Hátrányos társadalmi helyzetű olva
só; Szolgáltatások

Nagy-Britannia etnikai kisebbségei között van 
egy, amelynek elfogadottsága -  bár fél évezre
de a szigetország lakója -  a mai napig nemigen 
javult: ez a „cigányok és utazók” összefoglaló 
névvel emlegetett sokszínű társaság. A megkü
lönböztetés azért indokolt, tudjuk meg az oxfor
di egyetemen dolgozó tájékoztató könyvtáros 
írásából, hiszen a mintegy 300 ezer főt szám
láló csoport legalább öt alcsoportra osztható,

amennyiben az a többségüket kitevő romanik 
mellett ír és skót utazókat, romákat, valamint a 
walesi Kalé-kat is magában foglalja. De ide tar
toznak az év bizonyos időszakaiban hivatásuk 
miatt úton lévők (cirkuszosok, lakóhajón élők, 
mutatványosok), illetve az újonnan hivatalosan 
megkülönböztetett „new age utazók” is.
A klasszikus vándoréletet élő romák számát ma 
sem könnyű megbecsülni: egy 2004-es felmé
rés szerint kb. 10 ezer családdal számolhatunk 
esetükben. Ők annak ellenére ragaszkodnak 
régi hagyományaikhoz, hogy a nomád életfor
ma lassan eltűnik Európa nyugati országaiból. 
El tudjuk képzelni, hogy az ő esetükben milyen 
nagy gondot jelent a legalapvetőbb szolgálta
tások (oktatás, egészségügy) eljuttatása, illetve 
figyelemmel kísérése. Az illetékes hatóságok 
ugyan két ízben is (1968, 1994) szabályozták 
ennek minimális mértékét -  egyáltalán: tör
vényben írták elő, hogy a helyi közösségeknek 
gondoskodniuk kell ideiglenes lakóhelyeikről 
- , a velük szemben létező előítélet egyre csök
kenti mozgásterüket.
Nem meglepő, ha ezeket a csoportokat tekintik 
oktatási szempontból a legveszélyeztetetteb
beknek az egész brit társadalomban. Bizako
dásra csak a legújabb kísérletek adnak okot: 
a base-school-okban a szülők útjai idején egy
helyben maradnak a gyerekek, és egyre hatéko
nyabb az iskolákhoz lazán kötődő távoktatás. 
A TES ( Traveller Education ) mun
katársai mindent megtesznek, hogy olvasásra 
szoktassák az úton lévőket, külön foglalkoznak 
a szülőkkel, könyvsorozatot állítanak össze a 
kisebbeknek. Könyvtárakkal együttműködve 
olyan programokon dolgoznak, amelyek von
zóvá teszik az olvasást, és nem csak a szlogenek 
szintjén ígérik az elérhetőséget mindenkinek.
A Windsor és Maidenhead város könyvtári 
szolgáltatásait működtetők az alábbiakban fog
lalták össze tapasztalataikat. Mindenekelőtt fel 
kell venni a kapcsolatot a helyi illetékesekkel, 
majd egyeztetni az érintett közösségek vezető
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ivei (tudatni velük a lehetőséget, és felmérni 
az igényt), amit a legsikeresebb közvetítőkön 
keresztül kell folytatni. Ha mindez megtörtént, 
alkalmas helyet kell találni a találkozókhoz, 
megszervezni a látogatásokat, kijelölni a részt 
vevő könyvtárosokat. Nem árt tisztában lenni 
a projekt várható költségeivel, és rugalmasan 
kell tudni reagálni a megszokottól esetleg el
térő igényekre: a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az utazók körében jóval népszerűbbek 
az audiovizuális anyagok a nyomtatottaknál, 
illetve Essexben nagy népszerűségre tett szert 
az a képeskönyv, amelynek történeteiben sa
ját sorsukra ismertek az érintettek. Ügyelni 
kell arra, hogy az útjára indított kezdeménye
zés egy hosszabb távú stratégia részeként (is) 
működhessen, vagyis a társadalomba illeszke
dés megkönnyítése révén akár az életre szóló 
tanulás perspektívája rajzolódjon ki a jövőben. 
Ezért annak érdekében, hogy ne csak a gyer

mekeknél érjenek el sikereket, törekedni kell a 
szülők minél szélesebb körű bevonására. A célt 
elősegítendő, minden olyan kérdésben segítsé
get kell tudni nyújtani, ami a mindennapi élet 
során felmerülhet, például egészségügyi, jogi, 
információszerzési téren (az internethasználat 
lehetővé tételével az egymásról keveset tudó 
közösségek kapcsolattartása is javul). Végeze
tül nem maradhat el a folyamatok ellenőrzése, 
értékelése.
Ha a projektek a fentiek jegyében kezdenek 
működni, remény van rá, hogy az érintettek a 
könyvtári szolgáltatások révén kultúrájukkal 
tudatosan törődő, szociálisan értékes és össze
tartó közösséggé válnak.

(Vasbányai Ferenc)

Lásd még 174, 176

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek

08/198
KUZ’MIN, E l. -  MURANOVA, T.A. [et al.]: 
Informacionno-obrazovatel’nyj portai „Kul’tura i 
iskusstvo”: na puti k effektivnomu obrazovaniu = Naucn. 
Teh.Bibl. 2008.2.no. 48-51.p.

„Kultúra és művészet” információs-képzési portál: 
úton a hatékony képzés felé

Képzés -rokon területen; Portál; Tájékoztatás -mű
vészeti, irodalmi; Távoktatás

Az „Oroszország kultúrája” elnevezésű, 2006- 
2010-re szóló célprogram keretében 2006-ban

megkezdődött a „Kultúra és művészet” infor
mációs-képzési portál létrehozására irányuló 
projekt megvalósítása. A projekt célja a jobb 
minőségű képzés elősegítése a kultúra és a mű
vészetek terén. Közismert, hogy a kulturális 
és a művészeti képzés színvonala nem minden 
esetben felel meg a gyorsan változó és növek
vő igényeknek. Ez különösen igaz az alkotás
sal közvetlenül nem összefüggő területekre, 
amilyen a könyvtárügy is. A projekt kezdemé
nyezője az Információs Társadalom Fejlesztési 
Intézet és Alap, finanszírozását a Kulturális és 
Filmügyi Szövetségi Ügynökség, az Informá
ciós Technológiai és Hírközlési Minisztérium, 
valamint az UNESCO helyi szervezetei támo
gatják.
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