GÉPESÍTETT KÖLCSÖNZÉSI RENDSZEREK
SZABÓ László
A számítógépek könyvtári használata nem újdonság ma már. Alkalmazásuk számos
lehetőségébe a könyvtári kölcsönzés automatizálása is beletartozik. Éveknek, sőt évtize
deknek kell még eltelnie ahhoz, hogy általánossá váljék ennek a sok adminisztrációval járó
munkának gépekkel való elvégzése. Ma már számos nyugat-európai és tengerentúli
példa igazolja, hogy csak ez lehet a fejlődés útja. Ezekben az országokban (elsősorban
az USA-ban, Angliában és Svédországban) is az egyetemek voltak azok az intézmények,
ahol az első kísérletek megindultak. Ennek több oka volt. A nagy egyetemek könyvtárai
komoly forgalmat bonyolítanak le, kézenfekvő volt a kölcsönzés automatizálásának
gondolata, ugyanakkor az ott működő számítóközpontok a megvalósítás reális lehetősé
gét adták.
A hagyományosnak tekinthető kölcsönzési rendszerekben (pl. a tasakos rendszerek
ben) a könyvtárosokat nagytömegű adminisztratív munka terheli. A nagyforgalmú
könyvtárakban külön személyzetet kell beállítani a kölcsönzés lebonyolítására, akik az
érdemi tájékoztató és kutató munkában nem tudnak résztvenni. A kölcsönzésen túl
statisztikai jelentések készítése, felszólító levelek írása stb. tartozik hozzájuk. A hagyomá
nyos kölcsönzési rendszerekben nem kellően megoldott az előjegyzés sem. Az előjegyzett
könyvekről listát vezetnek, de jószerivel a könyvtáros saját memóriájára támaszkodhat
csak, hogy egy visszahozott könyv szerepel-e az előjegyzésben. Mindezek arra késztették
a kutatókat és a könyvtárosokat, hogy a könyvtári munkának ezt a részét is automatizál
ják. Az első gépesítési kísérletek még a század első harmadában az Egyesült Államokban
folytak, de a kölcsönzési rendszert forradalmian megváltoztató automatizálásról csak
az 1960-as évektől beszélhetünk. Ennek eredményeként ma már sok könyvtárban
működnek különböző rendszerek.
Ezeknek a rendszereknek közös vonása, hogy a kölcsönzés ill. visszavétel során
az olvasók és a könyvek azonosító számai valamilyen számítógépi file-ban kerülnek rögzí
tésre és az adatokat számítógéppel dolgozzák fel. Minden működő rendszer megkövetelte
új berendezések kifejlesztését vagya már meglévők módosítását, mégis a kutatások két
nagy csoportra oszthatók aszerint, hogy a hangsúly a programszervezésre vagy új beren
dezések tervezésére került. A programszervezésen alapuló kölcsönzési rendszerben az
adatrögzítés lyukkártyára vagy lyukszalagra történik és a feldolgozás on line vagy offline
módon számítógépen végezhető. Ezeknek a rendszereknek legnagyobb hátránya, hogy
csak a feldolgozás automatizált, az adatrögzítés nem. A lyukkártyák és lyukszalagok
készítése csak manuálisan végezhető. A kártyák és a szalagok könnyen sérülnek és már
gyűrődés esetén sem dolgozhatók fel. Ezeknek a rendszereknek továbbfejlesztett változata
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működik a southamptoni egyetemi könyvtárban. Az 1960-as évek végén dolgozták ki és
az egyetemi számítóközpontban elhelyezett ICL 1907 típusú számítógéphez csatlakozik.
Működésének alapja az állandó lyukkártyák használata. A könyvek bibliográfiai adatait
és leltári számát tartalmazó kártyát a könyvben tárolják. Az olvasójegyek szintén
lyukkártyák, a rongálódás ellen műanyag tokkal védik. A rendszerhez egy adatgyűjtő
terminált fejlesztettek ki, amely a kölcsönzések adatait gyűjti, vele a lyukkártyák leolvas
hatók és az adatok továbbíthatók a számítóközpontban elhelyezett fogadó egységhez.
Az adatokat a számítógépes feldolgozáshoz lyukszalagra viszik, a kiíratás sornyomtatón
történik. A rendszer normál kölcsönzés és visszavétel esetén automatikusan működik,
mivel a könyvkártyát és az olvasójegyet csak be kell helyezni az adatgyűjtő terminálba.
Olyan könyvek kölcsönzésekor, amelyeknek nincs könyvkártyájuk, az olvasók kölcsön
zési lyukkártyát készítenek a lyukasztó teremben. Ez csak egy alkalommal történik, mert
a kártya a továbbiakban a könyvben marad. Az előjegyzés során előjegyzési kártyát kell
lyukasztani. Hosszabbításkor a könyvkártyát és egy speciális hosszabbítási kártyát kell
beolvasni. Lehetőség van olyankor is a kölcsönzésre, amikor nincs olvasójegy. Ebben az
esetben a könyvkártya leolvasásával valamint az adatgyűjtő terminálon lévő számtárcsa
segítségével rögzíthető a kölcsönzés. Visszavételnél csak a könyvkártyát kell leolvasni.
A rendszer gyorsan és megbízhatóan működik. A számítógép elkészíti a napi kölcsönzések
statisztikáját, és bármikor visszakereshetők a kölcsönzött könyvek, mivel tételenként
kiíratható a napi forgalom. A lejárati dátumok megadásával a határidőre vissza nem
hozott könyvek kölcsönzői a számítógép segítségével elérhetők.
A rendszer hátránya, hogy a könyvkártyák — amelyek az olvasóknál maradnak —
könnyen elvesznek vagy megsérülnek, így gyakran kell újat készíteni. Az előjegyzés nem
automatikus. Az előjegyzett könyvről lyukkártyát kell készíteni és a visszajelzés hossza
dalmas.
A rendszer sikeresen kiküszöbölte a feldolgozás kézzel való elvégzését, a rutin
jellegű kölcsönzéseket automatizálta.
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A Southampton! Műszaki Egyetem könyvtárának automatikus rendszere
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A berendezések kifejlesztésén alapuló rendszerek képezik a fejlődés célszerűbb
útját. Az irányító elv a teljes kölcsönzési rendszer automatizálása volt: a könyvek és az
olvasók azonosító számainak olyan adathordozót találni, amely megfelelő készülékkel
olvasható, ugyanakkor tartós, nehezen rongálható és a könyv ill. az olvasójegy szerves
részét alkotja.
Ilyen rendszerrel jelentkezett a piacon az angol Plessey Telecommunication Ltd.
az 1970-es évek elején. A rendszert, pontosabban a berendezéseket eredetileg raktári
ellenőrzéshez fejlesztették ki és a könyvtártól jövő igények fordították a gyártó figyelmét
erre a területre. Az elv nem újkeletű, az áruházak készletgazdálkodását megkönnyítő
számítógépes rendszerek (pl. Monarch rendszer) hasonlóan működnek.

PLESSEY AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER
A Plessey adatrögzítő rendszert olyan könyvtárak használhatják, amelyek kapcsola
tot teremthetnek számítógéppel. A rendszer célja, hogy minden kölcsönzési akciót
feljegyezzenek és a rögzített adatokat számítógéppel feldolgozzák.
Adatgyűjtő berendezés
Kölcsönzés
Olvasó ceruza
Terminál

Taszta túra
Ter min ál

Klektronikus egység
Adatátviteli
berendezés
Visszavétel
Olvasó ceruza
Ter minál
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A rendszer működése egy fényérzékelő optikai jelolvasón, ún. adat
ceruzán (Datapen) alapul. Ez a ceruzá
ra emlékeztető berendezés optikai jelet
elektromos jellé képes átalakítani.
A vastag és vékony vonalak váltakozá
sából és vizuálisan is érzékelhető
számból álló azonosító kódot öntapadó
címke tartalmazza, amely speciális
írógéppel állítható elő. A vonalkód
„start” és „stop” jelet, valamint két
karakteres paritás-ellenőrző számot
tartalmaz. Az azonosító szám utolsó
számjegyét mesterségesen képezték az
előző számjegyek matematikai kombi
nációjával, amely ellenőrző szerepet
tölt be, amikor a számot billentyűzet
segítségével rögzítik. Mindezeket a dmkeírógép automatikusan állítja elő.

051 66 18 3001 22

Az azonosító címke minden könyvtári
egységre és olvasójegyre rákerül. Az
adatceruzát elhúzva a címke felett
az a vonalsort érzékeli,és számmá átala
kítva egy mágnesszalagos kazettán
rögzíti.

Hf Kätterer Bauz, der
Tupfeikater
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Kölcsönzés
Az olvasó olvasójegyével és a kölcsönözni kívánt könyvekkel az egyik kölcsönzési
helyhez megy, ahol az íróasztalba adatceruzás terminált építettek. A kölcsönzés során
először az olvasójegy, majd a könyvek számai kerülnek leolvasásra az adatceruzával.
A leolvasás során elkövetett hibát a „Hiba” lámpa felvillanása jelzi. Javításkor az „Újra”
gomb benyomása után újraolvasható a címke. Amennyiben a kezelő nem viszi végig ezt
a műveletsort, hanem más címke olvasására tér át, a „Kettős hiba” lámpa világítani
kezd. Törléshez ekkor is az „Újra” gombot kell benyomni és újraolvasni az utolsó két
címkét. A „Kész” lámpa jelzi a kezelőnek, hogy a terminál újabb adat fogadására alkalmas.
A dátumozás dátumadóval vagy dátumkártya beiktatásával történhet.
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Visszavétel
A visszavétel ugyanazon a terminálon történik, mint a kölcsönzés. Az eljárásban
annyi a különbség, hogy az olvasójegy számát nem kell az adatceruzával leolvasni, mivel
a kölcsönzés azonosításához elegendő a könyv száma.

Hosszabbítás
A hosszabbítás módja kétféle lehet:
— az ün. összetett terminálon bebillentyűzve a könyv számát és megnyomva
a „Hosszabbítás” gombot, (ha a hosszabbítás telefonon történik)
— visszavétellel és újrakölcsönzéssel, ha a könyv visszakerül a könyvtárba.
Az összetett terminál kettős funkciójú berendezés, amely az adatceruzás terminált
egy billentyűzet funkciójával egyesíti. Vele a kölcsönzés akkor is lebonyolítható, ha az
olvasó kölcsönzőjegyét nem hozta magával vagy a címke megsérült és így az adatceruzával
nem olvasható le.

Előjegyzés
A rendszerhez tartozik egy helyi memória (Trapping tár), amely voltaképp egyszerű
kisteljesítményű számítógép. Ebben gyűjthetők az előjegyzett könyvek vagy a letiltott
olvasójegyek számai. A számok a billentyűzeten keresztül vihetők a memóriába. Minden
visszavételnél a helyi memória leolvasásra kerül. Abban az esetben, ha előjegyzett könyv
kerül vissza, a „Trap” lámpa jelez az adatceruza terminálon és a könyv száma automatiku
san törlődik. A kezelő ezt a tényt az „Újra” gomb benyomásával veszi tudomásul.
A Plessey rendszer az összes adatot mágnesszalagos kazettán rögzíti. Az adatok
postai úton vagy telefonvonalon keresztül kerülnek a számítóközpontba. A rendszerhez
tartozó konverter automatikusan írja át a kazettáról az adatokat a számítógép mágnesszalag fíle-jára. A számítógépes feldolgozás során a lejárati határidő előtt visszahozott
könyvek és kölcsönzőjük számát törlik a mágnesszalagról és az adatokat tömörítik.
A késedelmi lista kiíratásakor csak a lejárati dátumot kell vizsgálni. A számítógép segítsé
gével történhet a statisztika és a felszólító levelek készítése is.
A Plessey adatrögzítő rendszer akkor válik teljessé, ha nemegy, hanem több, helyileg
és hierarchikusan összefüggő könyvtárban kerül kiépítésre. Erre a célra dolgozták ki
a szatellit rendszert. Ebben az esetben több fiókkönyvtár használja a központi berendezé
seket. A rendszerbe mind az egyszemélyes, mind a nagyforgalmú fiókkönyvtárak
bekapcsolódhatnak. Az adatrögzítés annyiban különbözik az ismertetettől, hogy minden
kölcsönzési akcióhoz egy két karakterből álló fiókazonosító tartozik.
A legújabb kutatások eredményeként olyan rendszercsaládot fejlesztettek ki, ahol
a legkisebb egységből is felépíthető a legnagyobb. A legkisebb egység csak helyileg
alkalmazható és egy kölcsönzési terminállal rendelkezik. Mivel helyi memóriát nem tartal-
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máz, az előjegyzés nem gépesített. A család legnagyobb, legteljesebb rendszere már
számítógépet is magában foglal. A teljes kölcsönző szolgálat automatizált, és közel száz
fiókkönyvtár csatlakoztatható hozzá. A központi könyvtárban a már említett berendezé
seken kívül szükséges egy Multiplexer, amely folyamatosan olvassa be a termináloktól
érkező adatokat és minden adatot az adatrögzítő egységhez továbbít. Egyidejűleg olyan
kódot generál, amely jelzi, hogy az adat melyik termináltól érkezett és jelzi a végrehajtott
művelet milyenségét.
A központi könyvtár és a fiókkönyvtárak közötti kapcsolatot a Branch átvivő és
a Branch fogadó egység biztosítja. A Branch átvivőt a fiókkönyvtárban helyezik
el és csak egy összetett terminállal együtt működtethető. A központi könyvtárba
menő adatáramlást ellenőrzi, irányítja. A fiókkönyvtárból érkező adatok fogadásához
a központi könyvtárnak rendelkeznie kell egy Branch fogadóval, amely öt vonalat tud
fogadni egyszerre. Minden további vonalhoz szükséges egy adapter.
A kazettán levő adatok számítóközpontba juttatásának két lehetséges útja van.
Mivel a kazetta kiemelhető az adatrögzítő egységből, elvihető a számítógéphez, de
automatikus adattovábbító rendszer is kiépíthető, amely a könyvtárban egy továbbító
egységet, a számítóközpontban pedig egy fogadó egységet tartalmaz. A számítóközpont
az adatokat akkor kéri be, amikor a feldolgozáshoz szabad kapacitása van.
A Plessey rendszer további előnye, hogy az említett felhasználáson kívül állomány
ellenőrzéshez is alkalmazható. Mivel a rendszer működéséhez a teljes állományt el kell
látni vonalkódolt

címkével,

állományellenőrzéskor minden egyes könyvtári egység

azonosító száma mágnesszalagra kerül. Ezt összehasonlítva a teljes állományt tartalmazó
törzsfile-lal a számítógép kilistázza a hiányzó tételeket. Ehhez az alkalmazáshoz
hordozható, elemmel működő adatceruzás terminált fejlesztettek ki, így az állomány
ellenőrzés a könyvek mozgatása nélkül történhet.
Jelenleg mintegy 200 könyvtár — főleg Angliában és Skandináviában — bonyolítja
kölcsönzését ezzel a rendszerrel. A siker titka röviden az alábbiakban foglalható össze:
— A berendezések könnyen elhelyezhetők a könyvtárban.
— A berendezés mágnesszalagot használ, teljesen zajtalanul működik.
— A címkék olyan gyorsan olvashatók le, amilyen gyorsan a kezelő az adat ceruzát
elhúzza a címke felett (óránként kb. 600 címke leolvasása lehetséges).
— A berendezés kezelése rendkívül egyszerű, így szinte semmilyen képzést nem
igényel.
— Megbízható működésű, mivel csaknem teljesen elektronikus.
— A címke a könyv ill. az olvasójegy szerves részét alkotja, így ritkán vész el és nem
kerülhet más könyvre.
— A számítóközpont az adatokat akkor kéri be, amikor neki kényelmes.
— A terminálok, a kazetták és a Branch rögzítő egységek elemmel is működtethe
tők és hordozhatók.
— Számos védelmi eszközt alkalmaz a biztonságos és hibamentes rögzítésre és
továbbításra.
— Tartalék elem biztosítja a zavartalan működést abban az esetben, ha a könyvtár
ban áramkimaradás van.
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Plessey automatikus kölcsönzési rendszer

N É H Á N Y SZÓ EGYÉB RENDSZEREKRŐL...
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n jelenleg öt különböző számítógépes kölcsön
zési rendszer van kereskedelmi forgalomban. Mindegyik miniszámítógépet vagy mini- és
mikroszámítógép kombinációt használ. Ez az öt rendszer a következő: Gaylord kölcsönzés
ellenőrzési rendszer (forgalmazó: Gaylord Brotheres, Inc.); Leltári ellenőrző rendszer
(ICS) (forgalmazó: 3M Corporation); LIBS 100 (forgalmazó: C L Systems, Inc.); SCICON
(forgalmazó: Systems Control, Inc.); ULISYS (forgalmazó: Universal Library System, Ltd.).
1. Gaylord-féle kölcsönzési rendszer.
A rendszer három alapelvre épül. Az első a Gaylord ellenőrző szám, amely minden
egyes könyvtári egység azonosítója. Ez a szám a cím, a szerző, a kiadó, a kiadási év és
a példányszám specifikus kombinációjából áll. A második elv, hogy az adatfeldolgozás
vezérszámítógépen történik, amely távolabbi helyekről is elérhető. A terminálok egymással
miniszámítógép segítségével lehetnek összeköttetésben. Éjszaka a vezérszámítógép az

összes miniszámítógéppel kapcsolatba lép és lehívja a napi kölcsönzési adatokat a feldol
gozáshoz. A harmadik elv az állomány egységes nyilvántartása, amely mikrofilmlapon
található. Minden fiókkönyvtár rendelkezik mikrofilmlapolvasóval.
A miniszámítógép négy file-lal kerülhet kapcsolatba: a könyvtári egységek file,
a kölcsönzők file, az esemény file és a tranzakció file.
Az adatrögzítés vonalkódolt címke és olvasó, vagy billentyűzet és display segítségé
vel történik.
2. ICS
Ez a rendszer két alrendszerből áll. Az egyik a központi hardware/software, a másik
egy terminál. A központi rész készíti a könyvek és az olvasók adatbázisát és végzi az
adatfeldolgozást. A terminált a kölcsönzés során használják adatgyűjtésre.
3. LIBS 100
Ez a rendszer is vonalkódolt címkét használ. A feldolgozáshoz 3 file szükséges.
Ezek a könyvtári állományt tartalmazó file, a kölcsönzött vagy visszahozott tételeket
tartalmazó file és az olvasók file. A feldolgozás eredménye konzol írógépen vagy display-n
kapható meg.
A rendszer a programtól függően különböző mélységben végezheti a feldolgozást.
4. SCICON
A rendszer on-line kapcsolatban van a számítógéppel és különleges előnye nagy
flexibilitása.
A könyvek és az olvasók azonosítására vonalkódolt címkét használnak. A terminált
1920 karakteres display-vei és kód-olvasóval látták el.
A rendszer 3-file-t használ. A kölcsönzések mellett a könyvtár teljes adatfeldolgozási
munkáját elvégzi a számítógép.
5. ULISYS
A kanadai gyártmányú rendszert 1977 áprilisában egy amerikai közművelődési
könyvtárban és annak fiókkönyvtáraiban vezették be először.
Az ULISYS tipikus példája a miniszámítógépre épített rendszereknek. Az adatrög
zítés elsősorban vonalkódolt címke és egy egyszerű terminál segítségével történik.
A terminál display képernyőből, klaviatúrából és vonalkód olvasóból áll, ráadásul
sornyomtató csatlakozhat a terminálhoz és a kölcsönzéssel egyidőben kiírathatok
a kölcsönzési adatok. A terminál on line kapcsolatban van a számítógéppel.

BUMS elektronikus adatfeldolgozási rendszer
A s V é d Bibliotekstjanst 1968 óta fejleszti a könyvtárakban használható elektroni
kus adatfeldolgozási rendszert. A rendszer lényege, hogy a számítógépes feldolgozás
kiterjed a könyvtár minden területére, így a kölcsönzés automatizálásán kívül magába
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foglalja a számítógépes mikrofilmkatalógus készítését*, a bibliográfiai és tájékoztató
szolgálatot is. Ez a rendszer több svéd könyvtárban működik már és az eddigi eredmények
biztatóak. A BUMS rendszerben a kölcsönzés adatainak számítógépes feldolgozásához
a Plessey rendszer működési elvéhez hasonló, adatceruza terminálon alapuló adatrögzítő
rendszert fejlesztettek ki. A BUMS jelenlegi állapotában csak a kölcsönzési alrendszer
tökéletes, a bibliográfiai és tájékoztató szolgálat csak korlátokkal működik.

... ÉS A HAZAI LEHETŐSÉGEKRŐL
A hazai számítástechnikai ipar örvendetesen gyors fejlődése ellenére sem tart még
ott, hogy a bemutatott rendszerekhez hasonlót kifejlesszen. Külföldi berendezések
vásárlása a nagy devizaigény, az ellátandó könyvtárak száma miatt nem járható út. Végső
megoldásként csak a hazai gyártás kínálkozhat, annál is inkább, mivel ezeket a rendszere
ket számos területen lehet alkalmazni a könyvtáron kívül, így pl. kórházak, áruházak,
raktárak adatfeldolgozásánál. A legnagyobb technikai problémát az automatikus adatrögzítés jelenti, és tudomásom szerint ilyen irányú kísérletek nem folynak jelenleg. Célszerű
lenne viszont egy kisteljesítményű rendszer vásárlása és működtetése még nagyobb
költségek árán is, amelyen mind a könyvtári, mind a számítástechnikai szakemberek
tanulmányozhatnák az automatizálással járó, előnyöket és problémákat.

*

COM-katalógus (Computer Output M icrofilm )
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