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Mikroszámítógépek a könyvtári és tájékoztatási munkában

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás {TMT) c. folyóirat 1986. évi 5—6. össze
vont számát a dokumentáció/szaktájékoztatási és egyéb könyvtári munkákban alkalmaz
ható mikroszámítógépes programoknak, elsősorban az információkereső rendszereknek 
szenteli.

HELYZETKÉP

Több ezerre tehető azoknak a dokumentátoroknak, könyvtárosoknak és egyéb tájé
koztatási szakembereknek a száma, akik jelenleg — megfelelő szoftver hiányában — meg
lévő mikrogépeiket nem tudják információkeresésre használni. Ha mégis megpróbálkoz
nak vele, többnyire csak drága megoldások kerülnek szóba, így ki lesznek szolgáltatva a 
készítőknek. Nincs a piacon termékválaszték. Különösen az olyan típus szoftver hiányzik, 
amelyet a felhasználó saját igényei szerint alkalmazhatna, ezért sok vevője és szükségkép
pen olcsó ára lenne. Hasonló vagy még rosszabb a helyzet más könyvtári feladatok meg
oldása terén.

OKOK

— A mikroszámítógépesítés hulláma Magyarországot is elérte, nagy számban szület
nek ezekre a gépekre adminisztrációs, nyilvántartási és egyéb vállalati célú prog
ramok, ezekhez képest azonban nem fejlődött a dokumentációs, könyvtári és 
más (pl. múzeumi, mikrofilmtári) információkeresésre, valamint az információk 
megfelelő megjelenítésére alkalmas szoftvertermékek készítése.

— A könyvtárak és dokumentációs intézmények nem veszik meg a (nekik) használ
hatatlan programot, így a szoftvergyártó abban a tévhitben él, mintha eleve csak 
nagyon kis felvevő piacról lenne szó.

— Ezeknek a programoknak viszonylag speciális, nem közismert igényeket kell(ene) 
kielégíteniük, amelyeket olykor a felhasználók is -  gépesítési tapasztalatok hí
ján — nehezen tudnak megfogalmazni.

— Nem alakult ki a szakmánk számára megfelelő szoftverpiac, főleg a nagyobb 
szoftverházak nem mutatnak különösebb érdeklődést ilyen termékek készítése 
iránt.
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I l l

CÉLUNK: A VÁLTOZTATÁS

A TMT szerkesztősége szeretne hozzájárulni a helyzet megváltoztatásához e tema
tikus számmal. Az anyaga négy főbb kérdés köré csoportosítható:

— Mikroszámítógépeken használható információkereső rendszerek
•  Az 1986 januárjában a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság által rendezett konferencia visszhangja — sok 
irányból

— Információkereső rendszerek
•  Elemző tanulmány a dokumentációs és könyvtári célú információkereső 

rendszerekkel, illetve az ilyen típusszoftverrel szemben támasztható követel
ményekről

•  Áttekintés az ismertté vált és hozzáférhető információkereső szoftvertermé
kekről (programrendszerenként rövid leírás, továbbá rendszerenként felvett 
részletes adatlapok az összehasonlítás megkönnyítésére, a beszerzés helyének, 
árának stb. feltüntetésével)

•  önálló cikkek a TUDOR, TÉKA, MICROISIS, LIBASE, MICRO-SHIVA 
rendszerekről

— Úton az egyéb mikrogépek alkalmazása felé
•  Áttekintés a Magyarországon hozzáférhető fontosabb mikrogépekről
•  Beszámoló a hazai mikrogépes könyvtári szoftverek nyilvántartásának tervé

ről, illetve kérdéséről (tájékoztató adatokkal néhány nem információkereső 
programról)

•  A mikrogépek alkalmazása a könyvtárosképzésben
•  A könyvtárosok képzési lehetőségei a mikrogépek alkalmazása terén

— Külföldi kitekintés
•  Beszámoló az 1986. márciusában rendezett nemzetközi dokumentációs és 

könyvtári mikrogépes konferenciáról
Terveink szerint — a Szőllősy Éva és Ungváry Rudolf vendégszerkesztésében készü

lő — szám szerzői között szerepel.Bárdosi Mária, Bobokné Belányi Beáta, Jacsó Péter, 
Mazzag Mihály, Sárdy Péter, Szőllősy Éva, Szűcs András, Ungváry Rudolf, Vajda Erik. A 
TMT 5—6 száma az OMIKK Értékesítési osztályán (Bp. VIII. Múzeum u. 17.) előfizethe
tő vagy készpénzért megvásárolható.

A TMT szerkesztősége
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TÁJÉKOZTATÓ
szerzőinknek a Könyvtári Figyelő szerkesztőségéhez benyújtott kéziratok 

tartalmi és formai követelményeiről

1. Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföld 
könyvtárügyével, jelentős szakmai kiadványok bemutatásával foglalkozó kéziratokat 
fogad el közlésre.

2. A kéziratokat 2 példányban kettes sorközzel gépelve (30 soros, 60 leütéses oldalon) 
kéqük beküldeni.

3. Ábrákat, illusztrációkat csak korlátozottan tudunk közölni. Csak jó minőségű, kon- 
túros ábrát vagy fényképet tudunk elfogadni. A táblázatokat és az ábrákat külön 
lapon szintén két példányban kell mellékelni és helyüket a kéziratban megjelölni.

4. A kéziratok teijedelme tanulmányok esetében ne legyen több egy ívnél (21 oldal); 
a fordítások, tömörítvények, külföldi könyvtárügyi eseményekről szóló beszámo
lók 8—10, a könyvismertetések 4—6 oldal terjedelemnél.

5. A tanulmányok rövid 10—15 mondatos tartalmi kivonatát két példányban kérjük 
csatolni az angol, orosz és német nyelvű tartalmi ismertető elkészítése céljából.

6. Az idézetekkel, hivatkozásokkal kapcsolatban a következőket kérjük:ha a cikk egészé
ben ötnél kevesebb a hivatkozások száma, a forrásokat lábjegyzetben adják meg, 
egyébként a cikk végén IRODALOM vagy JEGYZETEK címszó alatt sorszám sze
rint sorolják fel. Szó szerinti idézésnél az idézett mű szerzője, címe kiadója, a kiadás 
helye, a kiadás éve és az oldalszám jelölendő meg. Folyóiratcikkre történő hivatko
zásnál a szerző nevét, a cikk címét, a folyóirat teljes nevét, az évfolyamot, a megjele
nés évét, a folyóirat számát és az oldalszámot kérjük megadni.

7. A szerkesztőség joga a kéziratok stiláris javítása, tartalmi változtatáshoz a szerző 
hozzájárulása szükséges.

8. A szerző vállalja, hogy a korrektúrát postafordultával, kijavítva visszaküldi a szer
kesztőségnek.

9. A kézirat végén kérjük feltüntetni a szerző nevét, munkahelyét, munkahelyi telefon
számát, lakcímét, személyi azonosító számát és azt, hogy a honoráriumot hová kéri 
átutaltatni.

Kéijük szerzőinket, hogy a fenti szempontok szerint megírt kéziratokat küldjenek szer
kesztőségünkbe.

Köszönettel:

A szerkesztőség
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