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ELEKTRONIKUS EKLEKTIKUS KÖNYVTÁR

DOWLIN, K. E.: The electronic eclectic library c. írása alapján {Library 
Journal. 1980. l l .n o . 2265—2270.p.) ZOLTÁN IMRE tömörítvénye.

Civilizációnk fejlődésének jelenlegi szakaszában az elektronika meghatározó szere
pet játszik. A fejlődés következtében a munkaerő jelentős hányada mind ritkábban fog 
arra kényszerülni, hogy munkáját csak a hivatalában vagy a gyárban lássa el, hiszen számá
ra erre módot fog kínálni a saját otthonában is rendelkezésre álló kommunikációs 
rendszer. Az otthonokba bevonuló elektronika és kommunikáció várhatóan megváltoz
tatja életmódunkat is. Ezek után elkerülhetetlen, hogy ne nézzünk szembe a kérdéssel: 
milyen sors várhat a közkönyvtárakra? Képesek lesznek-e állni a versenyt a kommuniká
ciót közvetlenül házhoz szállító információs-kereskedelmi adatbankokkal?

Nem egy neves tudós megkérdőjelezi a könyvtárak jövőbeni létjogosultságát attól 
tartva, hogy a „korszellemmel” lépést tartani képtelen könyvtárat ebben a lecsengő szaka
szában már csak múló hóbortból fogják látogatni. Lássunk hát néhány példát arra, hogy 
miként készül fel a számítástechnika a magánlakások gyors meghódítására.

A rendkívül sokoldalú mikroprocesszorok már 1000 dollár alatti áron, hozzájuk 
tartozó házi számítógépes programok már most is alig 25 dollárért vásárolhatók. Más meg
bízható hírek szerint egy nagy elektronikus vállalat 400 dolláros áron kíván piacra dobni 
olyan házi számítógép terminált, amely tárcsázható hozzáférést tesz lehetővé adatbázisok
hoz; e vállalat megállapodást kíván kötni egy nagy információs intézettel, vállalva azt, 
hogy információs szolgáltatásait a saját, több ezer városra kiterjedő hálózata révén értéke
síti. Megemlítjük még a franciaországi nemzeti telefonrendszer kidolgozás alatt lévő 
tervét, amely valamennyi telefonállomást terminállal kíván kibővíteni.

Mindezek a tények és tervek egyértelműen jelzik az irányzatot, s egyben figyel
meztetnek arra is, hogy mind többen és többen sajátítják el a modern információs eszkö
zök használatát s jutnak ily módon a könyvtárakénál kényelmesebben és olcsóbban 
a kívánt információkhoz.

A könyvtárra váró szerep. Meggyőződésünk, hogy a könyvtár az elektronika korá
ban is pótolhatatlan. Rendelkezik minden adottsággal ahhoz, hogy ne csak meglévő 
olvasóit tartsa meg, hanem új felhasználók széles táborára is kiterjessze fontos és releváns 
szolgáltatásait.

Mik ezek?
— Hozzáférés biztosítása bonyolult és ritkán használt adatbázisokhoz.

Könyvtári Figyelő 28(1982)4



406 Dowlin, К. E.

— Közös távkonferenciák szervezése.
— Online hozzáférés könyvtári forrásinformációkhoz.
— Hozzáférés közérdekű adatokhoz és tájékoztatás azok forráshelyeiről.
— Hozzáférés más könyvtárak állományához az információs hálózat révén.
— Hozzáférés speciális információkhoz és anyagokhoz számítógép vagy képlemez 

(video disc) útján.
— Hozzáférés biztosítása elektronikus forrásokhoz mindazok részére is, akik nem 

rendelkeznek otthonukban számítógéppel vagy terminállal.
Részletesebben megvizsgálva a kitűzött feladatokat, kirajzolódik előttünk a könyv

tárak részére járható út és betöltendő szerep.
Adatbázisok igénybevétele. A különböző bibliográfiai adatbázisokhoz az online 

hozzáférés nem mindig egyszerű. Ahány adatbázis, annyi visszakereső rendszer, s ezért 
használatukhoz nagy gyakorlatra van szükség. Bár lehetséges, hogy az egyes otthoni fel
használók is elsajátítják a szükséges ismereteket néhány adatbázis használatához, viszont 
elsősorban a könyvtár szakgárdájának nyílik alkalma valamennyi adatbázis kezeléséhez. 
Még világosabban hangsúlyozódik a könyvtár szerepe a naprakészség követelményében 
akkor, amikor valamely adatbázis megváltozik, illetve amikor újabb adatbázisok 
lépnek be.

Online konferenciák. Az online konferenciák a hagyományos tanácskozások alter
natívájaként mind helyi, mind országos vonatkozásban terjedőben vannak. Például az 
EIES (Electronic Intormation Exchange System = Elektronikus Információcsere Rend
szer), amely számítógépes kommunikációs kapcsolatot létesített Észak-Amerika és Euró
pa 700 személye között; a rendszert működtető kommunikációs intézet (New Jersey 
Institute of Technology) az információcsere-lehetőségek széles skáláját ajánlja és nyújtja. 
A résztvevőknek módjuk van akár egymás közti üzenetközvetítésre, akár elektronikus 
tanácskozásokon való részvételre, továbbá számítógép segítségével közösen fogalmazott 
cikkek, jelentések készítésére, újságok szerkesztésében való részvételre, sőt, saját munkák
ra szabott számítógépes programok tervezésére is.

A PLA (Public Library Association = Közművelődési Könyvtár Egyesület) egy olyan 
online konferencia koncepcióra tett javaslatot, amely az ALA (American Library 
Association = Amerikai Könyvtár Egyesület) égisze alatt az információcserét hivatott 
magasabb szintre emelni és kibővíteni. Jelentené ez nemcsak a kommunikáció meggyorsí
tását, de az információhoz jutás tetszés szerinti módjának a választhatóságát is. Nevezete
sen, élni lehet majd a számítógépes konferenciák nyújtotta egyidejűséggel, tehát az akár 
azonnali összehívhatósággal és valamennyi résztvevő egyszerre elérhetőségével, de mód 
nyílik a kapcsolt-idejüségre is, amikor már nem feltétel valamennyi résztvevő ugyan
abban az időben való jelenléte, hanem a résztvevő a neki megfelelő időben juthat az igé
nyelt információhoz. Az ily módon szervezett konferenciák sorozata eltarthat napokig, 
hetekig, sőt évekig is. A távkonferenciázás időszerűségéről bárkit meggyőzhet a Bibliog
ráfiai Visszakereső Szolgálat (Bibliographical Retrieval Service) felhívása, mely szerint 
a szolgáltatás országosan elérhető az előfizetők számára.

Közérdekű adatbázisok. Online hozzáférés a hagyományos könyvtári állományhoz 
ma mát mindennapos rutin feladat. Az igények növekedésével azonban már nem elegen
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dő, ha az állományt kiterjesztik pl. a sorozatokra, az audiovizuális anyagokra, az efemer 
dokumentumokra stb., ugyanis hamarosan nem lesz mellőzhető az ún. közérdekű 
információk online tárolása sem.

A közérdekű adatbázisok birtokában válik képessé a könyvtár részletes és naprakész 
információkat szolgáltatni pl. klubadatokról, kulturális és oktatási, valamint pályaválasz
tási és foglalkoztatási lehetőségekről, felnőttoktatási tanfolyamokról, közérdekű ese
ménynaptárról, nagyvárosi gépkocsiparkról stb. A felsoroltakon kívül a későbbiekben 
bizonyára ki kell majd bővíteni ezeket az adatbázisokat olyan informatív adatokkal is, 
mint pl. a választási részeredmények, a kormányzati hivatalok, tervezési koncepciók, 
idegenforgalmi hivatalok, a városi tanács jegyzőkönyvével, vagy akár napirend összeállí
tásával kapcsolatos tudnivalókkal; sőt, a rendszer lehetővé tenné, hogy mintegy visszacsa
tolással feltárcsázással egyes határozatok meghozatala előtt a közönség véleménye is 
érvényesülhessen.

A közérdekű információk mindenkor gyorsan visszakereshetők, nevezetesen az 
igénylő kérheti azokat a könyvtártól akár személyesen, akár telefonon, akár házi 
terminálja útján.

Valójában ezen az úton érhető el a nagyközönség bevonása a könyvtárba mint 
információs központba, bizonyítva, hogy a hagyományos tevékenység egyesítése a számí
tógépes technikával a szélesebb alapokra épített tájékoztatás magasabb szintjét 
eredményezi.

Az állampolgárok közérdekű kérdéseinek megválaszolására készült fel a SOURCE 
(Source Telecomputing Corporation) olyan számítógépes információ-visszakereső rend
szere, amely így többek közt közli az aktuális napi híreket, a tőzsdei árfolyamokat, ellát 
elektronikus postaszolgálatot, s a mintegy 2000 használatra kész programja is a részt
vevők rendelkezésére áll. Nemrégiben a tekintélyes OCLC jelentette bekapcsolódását 
a rendszerbe, hogy saját felhasználói tábora a jövőben e kibővült szolgáltatásban is 
részesülhessen.

Képlemez. Ahogy csökken a számítógépes adattárolás költsége, úgy nő az ily 
módon tárolható információk tömege. Minden érv az online hozzáférés mellett szól. 
így pl. a Pikes Peak Könyvtár nemrégiben lecserélt három 464 megabyte kapacitású 
lemeztárat három 900 byte (bit) kapacitásúra, s ezáltal külön költség nélkül a csaknem 
kétszeres kapacitás mellett a válaszidő a felére csökkent.

Hamarosan várható a képlemez behatolása a könyvtári tevékenységbe, amikor is 
minden eddigi elképzelést túl fog szárnyalni az információ tárolási és visszakeresési kapa
citás. A képlemez alkalmas a számítógépes mágneses lemezes tárolás helyettesítésére. 
Teljes könyvek gazdaságos tárolása és átvitele rövidesen rutinfeladattá válik. Az optikai 
képlemezeken több mint 60 000 képernyő oldal tárolható. Lehetséges az állóképek 
ábrázolása is, ezzel birtokunkba jut a sokoldalú, minden eddig ismertnél hosszabb élet
tartamú média.

A forgalomban lévő 800 dolláros képlemezjátszók és a hozzájuk tartozó 10—15 dol
láros képlemezek révén megvalósult a házi képlemez rendszer. Az árak és teljesítmények 
várható következménye, hogy az oktatási és szórakoztatási célú 16 mm-es filmek túlhala
dottakká válnak, eltűnnek a forgalomból.
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A digitális hangfelvételi lehetőségek következtében a ma ismert hangfelvételeket is 
a képlemezek fogják helyettesíteni. Sőt, a képlemez valószínűleg kiszorítja majd a mikro
filmet is.

Az a tény, hogy a képek számítógépesen indexelhetők és visszakereshetők, bátorítani 
fogja a könyvtárakat a képlemezekkel való barátkozásra.

Pikes Peak Könyvtár. Sokan hajlamosak az elmondottakat a tudományos-fantaszti
kus elképzelések világába sorolni, pedig az itt bemutatott elektronikus eszközök, módsze
rek már a legközelebbi jövőben bevonulnak a modern könyvtártechnikába, vagy már be 
is vonultak.

Beszédes példaként szóljunk itt a Pikes Peak Könyvtár tevékenységéről, ahol az 
előbbiekben érintett szolgáltatások zömét megvalósították.

A bibliográfiai adatbázisok kezelésében 1976 óta gazdag tapasztalatokkal bírnak, 
s ezek birtokában merték kiterjeszteni szolgáltatásaikat a közérdekű igények kielégítésére. 
A könyvtár központi számítógépébe betáplálták a klubokra, a felnőttoktatásra, a napközi 
otthonokra, a pályaválasztási és állásszerzési lehetőségekre, a nagyvárosi gépkocsiparkra, 
az eseménynaptárra vonatkozó adatokat.

Az online katalógus számítógép útján a nagyközönség rendelkezésére áll. Ez idő 
szerint a fiókkönyvtárakban ugyanúgy hozzáférhetnek az állományhoz, mint a központi 
könyvtárban. Termináljaik birtokában módjukban áll keresést lefolytatni egyrészt a ha
gyományos állományban szerző, cím és a tizedes osztályozás szerint, valamint tájékozód
hatnak a rendelés- és a feldolgozás alatt álló könyvekről is, másrészt az ún. közérdekű 
forrásanyagokról is. Ezen túlmenően igénybe vehetik a központi könyvtár számítógépes 
címfeldolgozási, üzenetkezelési, nyomdai és egyéb rutinfeladatokat ellátó lehetőségét is.

A legújabb, alig néhány hónapja beindított szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hasz
náló telefonon hatszámjegyes tárcsázással hozzájuthasson a kívánt forrásinformációhoz. 
Hamarosan kitűnt, hogy az új lehetőség iránt mind a kereskedelmi vállalatok, mind 
a magánszemélyek nagy érdeklődést tanúsítanak. A használónak mindössze egy házi 
számítógépre vagy terminálra és telefonra van szüksége.

A Pikes Peak Könyvtár folyamatosan továbbfejleszti online konferencia rendszeré
nek modelljét. A rendszer nyújtotta előnyök közé tartozik, hogy az abban résztvevők 
akár hivatalukból, akár lakásukból kommunikálhatnak a könyvtárral éppúgy, mint 
egymás között a könyvtári számítógép közvetítésével. A hagyományos módszereket nem
csak kiegészíti a terminálos kommunikáció, de egyben azáltal is megkönnyíti, meggyorsít
ja a feladatok elvégzését, hogy lehetővé teszi üzenetek otthoni fogadását, másolatok 
kívánt példányú kiíratását mind a küldő, mind a fogadó részéről.

A Pikes Peak Könyvtár a számítógépesítés területén legközelebbi feladatának tekinti 
a számítógépes hálózat fejlesztését más könyvtárakkal, a közös távkonferenciák népsze
rűsítését, a közérdekű adatbázisok fokozottabb kiépítését, végül, de nem utolsósorban 
felkészülést a képlemez-technológia fogadására, a egyszersmind képlemezes adattárak 
beszerzésére.

Szolgáltatás és költség. A könyvtári számítógép hivatott arra, hogy megfelelő irányí
tó kapcsolatot teremtsen a könyvtári adatbázisok, egyéb könyvtárak állományai és 
különböző információs forrásanyagok között.
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Az a körülmény, hogy ily módon magánszemélyek éppúgy hozzáférhetnek az infor
mációhoz mint a szervezetek, ez utóbbiak múltbéli információs monopóliumának végét 
is jelenti. A könyvtár számítógépesítésének ezt a pozitív vonását ritkán említi az irodalom 
és sokszor figyelmen kívül hagyják a költség/hasznosság számításokat is.

Ma még nem mindenki engedheti meg magának a saját házi számítógépet, s nem 
mindenki részesülhet a házi terminál adta előnyökből. A hozzáférést ezekben az esetek
ben az igénylő részére a fiókkönyvtárak hivatottak lehetővé tenni, de az Információs 
Szolgáltatások Részlegétől (Information Services Division) bárki telefonon is megkaphatja 
a kért információt.

A Fehér Házben megtartott Könyvtári és Információs Szolgáltatások Konferenciá
ján (Conference on Library and Information Services) kitűnt, hogy a nem könyvtárosok 
inkább érdekeltek a hozzáférésben, mint a könyvtárosok.

Bár részletes gazdaságossági számítások még nem készültek az online katalógusról, 
mégis egy nemrégiben készült tanulmány kimutatta, hogy a kölcsönzés és szerzeménye
zés számítógépesítése révén egy ötéves időszakban közel 400 000 dollár költség takarít
ható meg. A jelentős költségmegtakarítás párosulva a hozzáférés megnövekedésével egy
értelműen a könyvtár számítógépesítése mellett szól.

A z elektronika és a könyvtáros. A hozzáférhetőség kiterjesztését szolgálták és való
sították meg a múltban a fiókkönyvtárak és a mozgókönyvtárak hálózatával, e téren az 
újabb frontáttörést napjainkban a kommunikáció legmodernebb vívmányainak a könyv
tárakba való beépítése jelenti.

Könyvtáros képzésünkben a hagyományos beszéd-, írás- és közreadás módszerein 
kívül kiemelt helyet kell biztosítani a modem kommunikáció technikájának.

Ma már nem elég, ha a könyvtár csak a könyvek tára, a modem könyvtárnak a bár
mely formában megtestesülő információ gazdájává és szétsugárzójává kell válnia. Ahogy 
a könyvtárak elévülhetetlen érdemeket szereztek a nemzeti műveltség ügyének előmozdí
tásában, úgy kell meghatározó részt vállalniok a napjainkban kibontakozó elektronikus 
műveltség megalapozásának támogatásában.

Figyelembe véve az állandóan növekvő feladatokat, mind sürgetőbb az igény, hogy 
a könyvtárvezetők rendszeresen — esetleg havonta — cserélhessék ki tapasztalataikat, 
beszélhessék meg legfrissebb fejlesztési eredményeiket. Az erre alkalmas, kényelmes, 
gyakorlatilag is megvalósítható új formának, a távkonferenciázás rendszere kínálkozik. 
Emellett takarékossági szempontok is — hiszen a légi közlekedés drágul — a távkonferen
ciákat az utazás elfogadható alternatívájaként sürgetik.

A sűrűbben, rutin jelleggel megtartott távkonferenciákon kívül természetesen nincs 
akadálya az ünnepélyesebb keretek között szervezendő éves kongresszusoknak, ahol az 
addig távkonferenciákon résztvevők számára személyes kapcsolat felvételére nyílna 
alkalom.

Amennyiben az egyes állami könyvtárak kongresszusai időben koordinálva volná
nak, úgy az ALA éves távkonferenciája is megrendezhető volna valamennyi könyvtár 
részvételével, s ily módon hatalmas pénzösszegek volnának megtakaríthatók.

A távkonferenciák kiterjesztése nemv utópia. Hogy mennyire nem, arra meggyőző 
bizonyság a nemrégiben Denverben szervezett képlemez technikás távkonferencia, amely
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az egész országra egy azonos időben kiterjedő kommunikációs lehetőséget biztosított és 
amely valamennyi résztvevő elismerő csodálatát váltotta ki.

Szemünk előtt zajlik a számítástechnika behatolása a magánotthonokba. Amennyi
ben a könyvtárak nem tartanak lépést a „Harmadik Hullámban” felvázolt elektronikus 
világgal, amennyiben nem találják meg, nem vívják ki megillető helyüket a korszerű 
tájékoztatás szervezetében, úgy sorsuk megpecsételődik, túlhalad rajtuk az idő.

Viszont, ha elfogadjuk az eklektika értelmezését, amely nem köti magát egy bizo
nyos rendszerhez, hanem feltételezi a célszerű és ésszerű válogatást bármely jónak ítélt 
rendszerből, továbbá ha belátjuk, hogy csakis az elektronikus könyvtár képes korszerű 
szinten kielégíteni az információk raktározását, visszakeresését és kommunikálását, úgy 
már nem szorul bővebb bizonyításra, hogy a könyvtár életben maradásának legfőbb felté
tele: az eklektikus, elektronikus könyvtár sürgős tető alá hozása.
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