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Könyvtári hálózatok, 1981—1982.

A könyvtári hálózatok dinamikusan fejlődnek az USÁ- 
ban. Erről nyújt átfogó képet a téma kiváló ismerője és szak- 
tekintélye, Susan Martin, a Journal of Library Automation 
korábbi szerkesztője, jelenleg a John Hopkins Egyetem 
(Baltimore) Mil tan S. Eisenhower Könyvtár igazgatója.

A szerző ezúttal harmadízben tekinti át a témát, könyve korábbi hasonló című 
kiadásainak (Library Networks, 1976—1977; Library Networks, 1978—1979) a felfrissí
tésével. Annak, aki a témáról behatóan kíván tájékozódni, nem szükséges kiegészítésül 
a korábbi kiadásokat is kézbe venni, ugyanis a későbbi, új kiadás mindazt a gondolatot 
és tényadatot átveszi, amely a korábbi kiadás óta helytálló maradt.

A könyvtári hálózat fogalma tág: az erőforrások (elsődleges dokumentumok, 
bibliográfiai információ) közös, hatékonyabb felhasználása és ezáltal a felhasználók jobb 
kiszolgálása céljából egymással kapcsolatban álló könyvtárak különböző típusú együtt
működését jelöli. Ezen belül a szerző elsősorban a számítógépes online könyvtári hálóza
tokkal foglalkozik. A számítógépes online hálózat azonban nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy a hálózat saját erőforrásra (számítógép, távközlési hálózat) támaszkodik. Léteznek 
olyan hálózatok is, amelyek külső erőforrást vesznek igénybe, más hálózat online szolgál
tatását veszik át és közvetítik tagkönyvtáraik felé.

Az online hálózatok közül azt a típust, amely kizárólag információkeresést nyújt 
(pl. Lockheed) csak érintőlegesen tárgyalja a szerző, érdeklődése homlokterében azok 
a hálózatok állnak, amelyek az információkeresésen túl adatok bevitelét és módosítását 
is lehetővé teszik, tehát amelyek elsődlegesen könyvtári folyamatok (katalogizálás, állo
mánygyarapítás, könyvtárközi kölcsönzés) közös, illetve egyeztetett végzését hivatottak 
elősegíteni (pl. OCLC).

S. Martin munkája leginkább mint state-ojellemezhető, bár annál több. Nem
csak azért, mert a jelenlegi helyzet tudósításán túlmenően a történelmi előzményekre is 
visszatekint, és önálló fejezetet szentel a következő évek várható fejlődésének is, hanem 
mert egyúttal kézikönyvként szolgál. Ötven oldalas függeléke ugyanis valamennyi háló
zatról tartalmazza a következő adatokat: hely és cím; a tagkönyvtárak száma és tételes 
felsorolásuk; a hálózat igazgatójának a neve; a hálózat fő funkciói és tevékenysége.
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Az első fejezetben a hálózat fogalmával, a hálózatok kialakulásával, főbb típusával 
és jellemzőivel, az alkalmazási lehetőségekkel és korlátokkal ismerkedhetünk meg, vala
mint azokkal a feltételekkel, amelyek a hálózatok kialakulásához szükségesek voltak 
(adatbázisok, szabványok, távközlési eszközök stb.).

A legjelentősebb hálózatokat (összesen 24-et) a szerző részletesebben is ismerteti, 
köztük az OCLC-t, az RLIN-t (Research libraries Information Network), az UTLAS-t 
(University of Toronto Library Automation System), a WLN-t (Washington Library 
Network). Az OCLC, az USA legrégebbi és legnagyobb számítógépes könyvtári hálózata, 
megalakulásakor, 1970-ben 54 tagkönyvtárat számlált, ma már 2200-at egyesít. Adatbázi
sa több mint 6 millió bibliográfiai rekordot tartalmaz és központi katalóguscédula szolgál
tatása keretében évente több mint 60 millió katalóguscédula készül. A hálózat fő funk
ciói: közös katalogizálás, időszaki kiadványok érkeztetése, állománygyarapítás,
könyvtárközi kölcsönzés. Az ún. CONSER (CONversion of SERials) project, amely az 
időszaki kiadványok nemzeti adatbázisának a létrehozását célozza, szintén az OCLC-n 
keresztül realizálódik. A felhasználók kérhetik bibliográfiai rekordjaik rendszeres megkül
dését mágnesszalagon is, sőt retrospektív állományuk mágnesszalagos változatát is (pl. 
kötet- vagy mikrofilmlapos katalógus készítése céljából). Az utóbbi években az OCLC 
kiterjesztette kutatásait a teletex és a viewdata alkalmazások irányába és kísérleti jelleggel 
könyvtári és egyéb információs szolgáltatást szállít több száz Columbusban (Ohio) élő 
család házához (tévé képernyőn keresztül).

A számítógépes és távközlési cégek sokáig kevés figyelmet fordítottak a könyvtári 
alkalmazásokra, a szűk piaci kereslet miatt. Az elmúlt években azonban a kereskedelmi 
szférában is megjelentek kifejezetten könyvtári célú szolgáltatások. Egyes cégek számítás- 
technikai feldolgozást, mások szoftvert, hardvert, esetleg teljes rendszert vagy éppenséggel 
szaktanácsadást kínálnak. Külön fejezet ismerteti ezeket a cégeket és a náluk megrendel
hető termékeket, szolgáltatásokat. így pl. a Blackwell /North America-nél a könyveket 
katalóguscédulával együtt lehet megrendelni, de a cég nyomtatott kötetkatalógus vagy 
COM katalógus készítését is vállalja. A Lockheed, a BRS (Bibliographic Retrieval 
Services), az SDC (System Development Corp.) adatbázisai a könyvtári tájékoztató mun
kát segítik, továbbá új szolgáltatásként a Lockheed és az SDC megrendelésre megküldi 
a cikkek másolatait is. A Gaylord Bros. of Syracuse automatizált kölcsönzésnyilvántartási 
szolgáltatást kínál, a könyvtárnak nem szükséges saját számítógéppel és szoftverrel rendel
keznie, mindössze terminált kell a szolgáltatás igénybevételéhez beszerenie.

Külön fejezetet szentel a szerző a hálózathoz való csatlakozás előkészítésének. 
Hasznos tudnivalókkal vértezi fel a csatlakozni szándékozó könyvtárakat a rendszer 
(hálózat) kiválasztási szempontjairól, a várható költségekről, az üzembehelyezésről 
stb-ről.

Az 1970-es évek elején bebizonyosodott a regionális hálózatok életképessége, 
a figyelem az 1970-es évek közepén egy nemzeti hálózat kialakítása felé fordult. Kezdet
ben a Kongresszusi Könyvtár és a NCLIS (National Commission on Libraries and Infor
mation Science = Nemzeti Könyvtárügyi és Tájékoztatási Tanács) vezető szerepet töltött 
be a nemzeti hálózat kialakítása irányába folyó munkákban. Az elmúlt években azonban 
a Kongresszusi Könyvtár kénytelen volt ez irányú erőfeszítéseit mérsékelni, mivel a
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Kongresszus tagjai nem támogatták a Kongresszusi Könyvtár számítógépes tevékenységé
nek a kiterjesztését. A NCLIS szerepe a Fehér Ház Konferencia után, annak a várakozás
tól elmaradó eredményessége, illetve a Tanács személyi összetételében bekövetkezett 
változások következtében ugyancsak csökkent. A nemzeti szintű erőfeszítések megfelelő 
vezetés nélkül maradtak. Úgy tűnik egyelőre eldőlt a hosszan tartó vita a „felülről-lefelé 
vagy alulról-felfelé” megközelítés kérdésében, mivel az alulról-felfelé megközelítés bizo
nyult életképesebbnek. Bár sokan továbbra is reménykednek nagyobb volumenű kor
mánytámogatásban, a helyi erőfeszítések nyomán születnek meg a megfogható eredmé
nyek. „Tény, hogy a legtöbb könyvtárost nem érinti közelebbről egy hatalmas 
»monolitikus’ bibliográfiai hálózat gondolata. Ehelyett minden egyes könyvtár, minden 
egyes hálózat a saját prioritásait tartja szem előtt és igyekszik behelyezni a nemzeti 
mozaik megfelelő helyére” . Az 1970-es évek végének és az 1980-as évek elejének gazda
sági és társadalmi változásai kedvezőtlenül befolyásolják a könyvtárak életét. Az adó
fizetők megkérdőjelezik a könyvtárak helyét a társadalmi prioritások hierarchiájában. 
A szociális, közjóléti szolgáltatások csökkentésének időszakában nem valószínű, hogy 
a könyvtárak ugyanazt a „fontos” minősítést kapják, mint pl. a rendőrség vagy a tűzoltó
ság. A társadalmi konzervativizmus a helyi szolgáltatásokra, helyi autonómiára fekteti 
a hangsúlyt és ellenhatást érvényesít az intézményközi együttműködéssel szemben. 
A helyi törekvések megvalósítását elősegíti a helyi célokra alkalmas technológia (mini
számítógépek) térhódítása is. Mindez — a szerző szerint — az 1960-as évek könyvtárgépe
sítési törekvése irányába vezet vissza, azaz a könyvtárak saját, belső rendszerek kifejleszté
sére fognak törekedni, de emellett továbbra is használni fogják a hálózatokat bibliográfiai 
információkeresés és a többi könyvtár állományairól való tájékozódás céljából. „A háló
zatok forradalmát felváltja a hálózatok evolúciója.” „A hálózatok már eszközök és nem 
célok.”
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