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On-line information in public libraries: a review of recent 
British research. Ed. MOORE, N. (The BL Research and 
Development Reports No. 5648) Boston Spa, BL Board, 
1981.64, 8 p.

O n -lin e információ a közművelődési könyvtárakban: 
áttekintés az újabb brit kutatásokról

A British Library Kutatási és Fejlesztési Részlege 
tanulmánykötet közreadásával anyagot biztosított a köz- 

művelődési könyvtárak on-line információs szolgálatáról rendezett nemzetközi konferen
cia résztevőinek.

Az on-line visszakereső rendszerek kétségtelen előnyöket kínálnak az információ- 
ellátásban, az irodalomkutatás mélységében, különösen komplex kérések esetén elérhető
vé teszik az adatok széles skáláját azonos forrásból, és e technika rohamos fejlődése és 
elterjedése miatt a ráfordítás költségei is egyre csökkennek. Nagy-Britanniában a 60-as 
évek második felétől, de különösen a 70-es években a szakkönyvtárak és kisebb számban 
a főiskolai, egyetemi könyvtárak is rátértek az on-line információ-visszakereső rendszerek 
használatára. Ennek mintájára a funkciójukat és szolgáltatásaikat megújítani kívánó és 
kényszerülő közművelődési könyvtárak közül néhány ugyancsak kipróbálta az új lehe
tőségeket.

A British Library Kutatási és Fejlesztési Részlege támogatta ezeket a kísérleteket, 
két esetben a British Telecom (Posta) Prestel rendszerének bevezetéséhez is komoly anya
gi és szervezési segítséget nyújtott.

A tanulmánykötet beszámol arról a hat projektről, amely 1978 és 1981 között 
Nagy-Britannia közművelődési könyvtáraiban folyt a British Library Kutatási és Fejlesz
tési Részlege irányításával, közreműködésével.

A BIROS projekt

Az első — 1978-ban induló — és egyben legnagyobb, a Lancashire Megyei Könyvtár 
és a Manchasteri Műegyetem közös kísérlete volt, amely a Bibliographic Information 
Retrieval On-line Service (BIROS), a bibliográfiai információ visszakereső on-line szol
gálat fejlődését is eredményezte.

Az 1,3 millió lakosú megyében a közigazgatás átszervezése után 5 különböző fejlett
ségi szinten álló nagyobb referensz könyvtár működik a központi könyvtár mellett,
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amelyre az új szolgáltatást alapozták. Az eddigi tájékoztatásban a könyvtárak szolgáltatá
sai egymásra építettek. Miután az olvasói kérések közül viszonylag kevés igényel irodalom- 
kutatást, az on-line mint külön szolgáltatás lép be a többi kiegészítéseként, és a hagyomá
nyos csatornákon a megye bármely könyvtára igénybe veheti. Szolgáltatásukat öt 
nagyobb rendszerre építették: BLAISE, ESA/IRS DIALTECH, Lockheed DIALOG, 
SDC ORBIT és a New York Times.

Az előkészítő időszakban a használati díj megállapítása nagy vitákat váltott ki, 
amelyek eredményeként az első alkalommal kért kutatást — és a megyei tanács osztályai 
számára a továbbiakat is — ingyenessé tették. Egy átlag kutatásra 15 perc kapcsolási időt, 
50 találatot számítva az igénybevétel díját 5,— Fontban állapították meg, amelyet a kísér
let befejezése után 10,— Fontra kívántak emelni. A használóknak kutatási kérőlapot 
kellett kitölteni, amelyről a könyvtárosok előzetesen vagy menet közben szükség esetén 
konzultáltak az olvasókkal, hogy igényeiket pontosan tisztázzák. A kísérlet 15 hónapja 
alatt 501 kutatást kértek az olvasók, amelyben természetesen a szolgáltatást bemutató 
alkalmak is szerepelnek. A kérések közel 50%-a a főiskolák hallgatóitól és oktatóitól érke
zett, mintegy 20%-a a kereskedelem és ipar területéről, kis hányada a helyi közigazgatás
ban és egészségügyben dolgozók részéről.

A kísérlet idejére külön, a keresésben jártas munkaerőt állítottak be erre a feladat
körre a könyvtárban, aki a többi közreműködő munkatársat is betanította.

A szolgáltatással mindenekelőtt a könyvtárosokat, azután a helyi közigazgatás veze
tőit és a potenciális felhasználókat kellett megismertetni. 56 alkalommal tartottak 
bemutatókat a rendszer működéséről, átlag 14—15 fős csoportoknak, természetesen 
újságíróknak is, akik a lapokban, a helyi rádióban, TV-ben, a BBC hírekben adtak róla 
tájékoztatást. Plakátok és brosúrák is készültek a szolgáltatás propagálására.

A projekt egyik fő célkitűzése volt a használói visszacsatolás. 190 interjút folytattak 
és 50 postai kérdőívet értékeltek. A válaszok zömét a megyei könyvtár referensz szolgála
tát igénybevevő és szakirodalmi állományát kölcsönző olvasóktól nyerték, általában 
magasan kvalifikált emberektől. Többnyire személyes információból értesültek az új 
szolgáltatásról, elsősorban könyvtárosoktól. A bemutatók szerepeltek második helyen, 
az on-line rendszer megismerésében, míg a népszerűsítés írásos formái és a tömegkommu
nikációs eszközök ebben csak elenyésző szerepet játszottak. Szinte minden esetben az 
illetők munkájához volt szükség az irodalomkutatásra. 60%-ban teljesen kielégítőnek 
ítélték a kapott választ, 23% csak részben. A használók mintegy fele-kétharmada a kuta
tás eredménye alapján megkapta a szükséges dokumentumokat, átlag 10 kötet ezeknek 
a száma. Fő forrásuk a megyei könyvtár és főiskolai könyvtárak, de az esetek többségé
ben ez könyvtárközi kölcsönzés igénybevételét is jelentette. A megkérdezettek egy része 
azt nehezményezte, hogy az adatbázisokban kevés a brit anyag és sokszor nehéz hozzá
jutni a jelzett művekhez.

A könyvtárosok véleményét összegyűjtve első alkalommal, 1979-ben két eltérő 
nézet alakult ki, az egyik szerint az on-line rendszer csalhatatlan, hatékony, a másik 
szerint sok a hibalehetőség és költséges. Az 1980-as körkérdés idejére a könyvtárosok 
ismeretei gyarapodtak a szolgáltatásról, és általában azt hasznos lehetőségnek tekintették.
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Miután az on-line szolgáltatás a könyvtárakban egyre inkább általánossá válik, a képzésbe 
ennek oktatását be kell iktatni.

További projektek

Az első terv megindulása után azt kiegészítendő, újabb kísérlet indult 6 angol 
könyvtári körzet részvételével, amelyek között nagyvárosok gazdag állományú, segédesz
közökkel jól felszerelt referensz könyvtárai és vidéki kisebb gyűjtemények egyaránt szere
peltek. Utóbbiak éppen ezért sokat vártak az információ technikai eszközeitől. A kísérlet 
folyamán külön szakmai értkezeletek zajlottak a vezetők és az operátorok számára. 
Három-négy könyvtárost állítottak be erre a munkára, akik előzetes képzésben részesül
tek, azoknak az információs rendszereknek a szervezésében, amelyeket a könyvtárak 
használni akartak. (BLAISE, DIALOG stb.)

A - British Library támogatást adott a könyvtáraknak, amely a szükséges eszközök 
kölcsönzését is magába foglalta. (Természetesen csak a kísérlet idejére, utána megvásárol
ható.) Ennek a kísérletnek legfőbb gyakorlati eredményeként irányelvek készültek az 
on-line szolgáltatás bevezetésének megtervezéséhez:

Olyan témákat foglal magában, mint
— a szolgáltatás általános koncepciója, terve;
— költségfeltételek;
— rendszerek és eszközök kiválasztása;
— személyzeti feltételek;
— megindítás és propaganda;
— kiértékelés.

Kiegészítésképpen a folyamat különböző fázisait is megjelöli:
— tervezés,
— előkészítés,
— végrehajtás — öt hónap,
— üzemelés — három hónap és meghatározatlan idő a folytatásra.
Az első két fázis területenként nagyon különböző lehet, de a további időtartamokat 

is befolyásolhatják helyi körülmények. A részletes irányelveket, — amelyeket a kísérlet 
szervezője S. Keenan állított össze — 1980-ban publikálták. Az angliai projekt 1979 végé
re újabb 6 angol könyvtárból álló kísérleti csoportot eredményezett, amely számára az 
eszközöket — hasonlóan az előzőhöz — a Mellordata cég biztosította a megfelelő karban
tartással, hiba javítással együtt.

Az eszközök elhelyezésében a könyvtárak nem voltak egységesek. Az olvasói 
térben, a referensz asztal mellett az irodában, a referensz könyvtárban, de az olvasóktól 
elkülönítve, a kereskedelmi, technikai részlegben, a referensz részleg és a bibliográfiai 
kutató részleg szomszédságában — ezek voltak a variációk.

A kísérletre kiválasztott könyvtárosok számára két koordinátor a következő temati
kájú 3 napos tanfolyamot szervezte 1980 februárjában:
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— áttekintés a szolgáltatás folyamatáról,
— beszámoló az adatbázisról és információs rendszerről,
— alapvető lépések a kutatásban — utasítás nyelvek szükségessége; DIALOG utasí

tás nyelv,
— írásbeli gyakorlat és kutatás készítés,
— on-line gyakorlati munka,
— a kutatások kiértékelése,
— ELHILL utasítás nyelv,
— on-line gyakorlat,
— más kísérletekben közreműködők praktikus tapasztalatai,
— fokozatok a kutatási folyamatban.
A kísérlet indításában gyakorlati problémák mutatkoztak, elsősorban a sornyomta

tók késedelmes szállítása miatt. Ez a kiképzett munkatársakat akadályozta a gyakorlás
ban, az új ismeretek továbbadásában a kollégáknak és késleltette a szolgáltatás 
megindítását.

Az egyes könyvtári körzetekben 34-től kutatást végeztek a legváltozatosabb témák
ban, a selyem kézi szövésére és fonására vonatkozó információktól az egygyermekes 
család problémakörére vonatkozó irodalomig. Ebben a fázisban a skót könyvtárak egy 
csoportja is kapcsolódott a kísérlethez.

A Prestel és a közművelődési könyvtárak

A Prestel a világ első interaktív videotex szolgáltatása, amely a nyilvános telefon- 
hálózaton át a használó számára hozzáférhetővé tesz egy nagy számítógépes adatbankot 
egy majdnem hagyományos TV készülék felhasználásával. Viszonylag olcsó térítésért 
a hasznos, aktuális információk széles skáláját biztosítja és használata nem kíván előkép
zettséget .

A Prestel szolgálat kipróbálását a közművelődési könyvtárakban két projekt kereté
ben végezték, az egyiket az Aslib kutatási csoportja irányította, a másik a LASER 
(London South Eastern Library Region) könyvtáraiban folyt.

A kutatási program, melyet az Aslib kidolgozott első lépésként a rendszer fejlődé
sét vette célba, a közigazgatás és a nagyközönség informálásában.

A tanulmányok középpontjában a Prestel és a közművelődési könyvtárak egymásra 
hatása állt egyrészt a könyvtárat, mint a rendszer használóját, másrészt, mint információ 
szolgáltatót vizsgálva. Prestel készüléket 6 központi referensz könyvtárban helyeztek el, 
s ezeket egyben felkérték, hogy a körzeteikben lévő információs file-ок fejlesztéséhez 
biztosítsanak anyagot, amely a szolgáltatás bármely használója számára hozzáférhető 
a könyvtár hatókörén belül és kívül. A kutató csoport aktív koordinációs szerepet 
játszott a közös adatbázis struktúra fejlesztésében és a rendszer inputjához információkat 
készítve. A közigazgatási egységek információs igényét az emberek mindennapi problé
mái megoldásához szükséges ismeretekben jelölték meg, mint szociális szolgáltatások, 
lakásra, foglalkoztatásra, szabad idő eltöltésre vonatkozó ismeretek, jogi kérdések stb.
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A tanulmányok alapvető célja a Prestel átfogó vizsgálata volt, beleértve a költségek
re vonatkozó részletektől a könyvtárosok és könyvtárhasználók reagálásáig minden lehet
séges tényezőt, felbecsülni a rendszer kísérleti fíle-jait, hogy a jövő gyakorlatához 
iránymutatást tudjanak adni.

A Prestel kísérlet a könyvtárakat arra kényszeríti, hogy eddigi referensz tevékenysé
güket felülbírálva saját állományukat is — amely széles választéka a releváns anyagoknak, 
de nem nyújt összefüggő szolgáltatást — más megvilágításban lássák.

Valamennyi kísérlet hasznos elvi, de mindenek előtt gyakorlati tanulságai, vitái és 
szoros együttműködésük nagyban elősegítette az on-line információ-szolgáltatás gyors 
fejlődését és elterjedését a brit közművelődési könyvtárakban, és összhangban van az 
1981-ben kiadott irányelvekkel, amelyek a tájékoztató szolgálat új alapokra helyezését 
kívánták szolgálni.

GÁLNÉ BALLAGI ÁGNES

Hélène Desvals: Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból.
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