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Az említett nehézségek ellenére növekszik a 
forgalomba kerülő hasznos elektronikus időszaki 
kiadványok száma. Minimális beruházással a 
szakmai társaságok, egyetemi kiadók kihasznál
hatják a rendelkezésre álló szoftvereket. A könyv
tárosok szerepe ebben a folyamatban: támo
gatniuk kell a tudományos műhelyeket az elekt
ronikus időszaki kiadványok létrehozásában; 
segíteniük kell olyan szabványok kidolgozását, 
amelyek az ilyen típusú kiadványok tárolását, ter
jesztését, közreadását tökéletesítik. Lobbyzniuk 
kell azért, hogy létrejöhessen egy magas színvo
nalú, a kormány által támogatott Nemzeti Tudo
mányos és Oktatási Hálózat (NREN). Ha mindez 
megvalósul, az évtized végére a hálózatra épülő 
elektronikus időszaki kiadványok jelentős alter
natív forrásaivá válhatnak az alacsony költségű 
tudományos információknak. Ellenkező esetben 
e kiadványok fejlődési üteme lelassul, és a 
könyvtárosokat továbbra is sújtja az időszaki ki
adványok áraival kapcsolatos válság.

(Kovács Katalin)

92/379
CHENET, Anne: Les mots-ciés du multimédia = Do 
cumentaiiste. 29.vol. 1992.2.no. 73-79.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven.

A legfontosabb tudnivalók a multimédia-tech
nológiáról, fogalmairól és alkalmazásáról

Hiperszöveg; Optikai lemez; Terminológia

A multimédia napjainkban igen népszerű, de 
magát a fogaimat gyakran zavarosan, félreérthe- 
tően használják, és valódi alkalmazásai korláto
zottak. A multimédia, amely egyidejűleg az infor
máció több fajtájával foglalkozik (számítógépi 
adatok, hang, kép) bizonyosan nagyon ígéretes 
jövő felé nyit utat, és elkerülhetetlen következmé
nyekkel jár az információtechnológiára nézve. A 
használók számára a cikk közread egy kifejezés
jegyzéket a multimédia fogalmáról, ismerteti a 
fejlődést befolyásoló technikai tényezőket, vala
mint példákat hoz az alkalmazásra, mind már 
működőkre, mind a jövőben megvalósulókra.

(Autoref.)

Lásd még340, 352, 375

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS, KÖNYV
TÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

Lásd 320, 346-347, 353-354

Könyvtárépítés, -berendezés

92/380
AMLINSKI, Lev: Die bibliothekswissenschaftliche 
und die architektonische Projektierung von Bibli
otheken als einheitlicher schöpferischer Prozess 
= ABI-Techn. 12.vol. 1992. 1.no. 1-16.p. Bibliogr. 
6 tétel.

Res. angol nyelven.

A könyvtártervezés könyvtártudományi és épí
tészeti része egységes alkotói folyamat

Építési terv

A könyvtártervezés olyan munka, amely során 
két tudományterület képviselőinek keli együttmű
ködniük, a könyvtárosoknak és az építészeknek.

A jelenlegi gyakorlat szerint a könyvtári szakem
berek az építészeknek csak tanácsadói, vagy az 
építési programokat dolgozzák ki. A könyvtárépület 
építészeti-kivitelezési tervezését ezzel szemben 
egy könyvtári tervnek kéne megelőznie, amely a 
következőkre terjedne ki: a könyvtár általános kon
cepciója, a használat megszervezése és a könyv
tári munkaszervezet, a könyvtári technológia, a 
könyvtári munkák gépesítése és automatizálása, 
együttműködés más könyvtárakkal és a hozzávető
leges költségvetés. A továbbiakban ezt a tervet az
tán mindig figyelembe kell venni.

A cikk bemutatja a könyvtári és az építészeti 
tervezés összefüggéseit, valamint a számítógé
pes könyvtártervezés szükséges elemeit. Vizsgál
ja a könyvtári építési terv értékelésének lépéseit, 
figyelembe véve a könyvtárosok és a használók 
igényeit.

(Autoref.)
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Lásd még 327-328

Számítógépes könyvtári rendszerek

92/381
ALLEN, Alice J.: Automation, barriers and com
munication. How an integrated library system 
changes public services -  technical services re
lationships = Ref.Libr. 34.no. 1991.69-77.p.

Hogyan változtatja meg egy integrált könyvtári 
rendszer az olvasószolgálati és a feldolgozó 
részlegek kapcsolatait

Feldolgozó munka; Integrált gépi rendszer; 
Kommunikáció -személyzeten belül; Olvasószol
gálat

A könyvtári szolgáltatásoknak hagyományo
san két fő területe van, amelyet legtöbbször a 
könyvtárak szervezeti felépítése is tükröz: a fel
dolgozó munka és az olvasószolgálat (az angol 
terminológia szerint: a technikai, ill. a nyilvános 
szolgáltatások). A gépesítés, különösen az integ
rált rendszerek kora előtt e két terület határozot
tan elkülönült egymástól -  a két részleg munká
ját az elszigetelődés, a kommunikáció hiánya jel
lemezte. Napjainkban azonban egyre nagyobb 
lehetőség kínálkozik arra, hogy ezt a választófa
lat ledöntsük, és a különbözőségek ellenére 
megtaláljuk azokat a problémákat, amelyeket az 
olvasók hatékonyabb kiszolgálása érdekében kö
zösen kell megoldani. E kérdéssel kapcsolatos 
tapasztalatairól és könyvtárának, az Oregoni 
Egyetemi Könyvtárnak az erőfeszítéseiről számol 
be a jelen cikk szerzője.

Az együttműködés hiánya miatti első kudarc 
az Innovacq integrált rendszer folyóiratkezelő 
moduljának üzembe állítása után történt. Mivel ez 
a folyóiratok aktuális információi miatt a legna
gyobb prioritást élvezte, kapkodva, a szab
ványok gondos figyelembevétele nélkül töltötték 
fel az adatbázist. A 18 ezer online rekord leg
többje hiányos és pontatlan információkat, nem 
megfelelő hozzáférési pontokat tartalmaz. Miután 
kiderült, hogy az olvasószolgálatosok nem bíz
hatnak a rendszer információiban, feszültség ke
letkezett köztük és a feldolgozók között.

Konfliktust okozott az is, hogy 1989-ben meg
szüntették az olvasók által megszokott és kedvelt 
nyomtatott folyóiratjegyzéket, mivel az már -  jó 
val több információval -  online módon is rendel
kezésre állt. A jegyzékek eltűnése miatt mind az 
olvasók, mind a referenszkönyvtárosok háborog- 
tak. Az olvasószolgálatosok azzal vádolták a fel
dolgozókat, hogy fogalmuk sincs az olvasói igé
nyekről, azok viszont úgy érezték, hogy az olva
sószolgálatosok nem hajlandók megtanulni és az 
olvasók számára értelmezni az online katalógust.

A vezetőség ezeket a hibákat nem akarta újból 
elkövetni, ezért a „teljes könyvtári részvétel” irányá
ba kívánt elmozdulni. Az Innovacq-kal kapcsolatos 
munkák felügyeletére egy koordináló bizottságot 
és -  a részterületeknek megfelelően -  kilenc albi
zottságot hoztak létre, amelyekben mindkét rész
leg képviselői megtalálhatók. A koordinációs bizott
ság minden héten tart értekezletet, immár két és fél 
éve. Ezen kívül a feldolgozó részleg három idősza
ki kiadványt is kiad, amelyben az Innovacq telepíté
si munkálatainak legújabb fejleményeiről, ill. egyéb 
számítógépes vagy feldolgozási problémákról tájé
koztatják a könyvtár személyzetét.

A cikk szerzője tapasztalatai alapján össze
foglalja, hogy a két részleg közötti együttműkö
dés érdekében mi várható el a „szembenálló” fe
lektől. Ezek szerint a feldolg

-  tegyenek erőfeszítéseket az olvasószolgá
latosok prioritásainak a megértésére (pl. még a 
nagy becsben tartott bibliográfiai leírási irány
elvek feladásától se riadjanak vissza, ha ez az ol
vasók érdekét szolgálja);

-  legyenek hajlandók a gépesítéssel kapcso
latos információk megosztására, de tartózkodja
nak a fölényeskedéstől és a tudnivalók kelleténél 
bonyolultabb közlésétől.

Az olvasószolgálatosok viszont
-  osszák meg tapasztalataikat a feldolgozók

kal a használók reakcióiról az online katalógussal 
kapcsolatban;

-  ne legyenek közönyösek, hanem legyenek 
hajlandók tanulni tőlük;

-  támogassák őket az adatbázisok magas 
színvonalú előállítása és aktualizálása érdekében.

(Novák István)

92/382
POURCIAU, Lester J.: Automated library system 
migration in the United States = Ei.Libr. 10.vol. 
1992. 2.no. 103-108.p. Bibliogr.
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Felmérés a számítógépes könyvtári rend
szerüket „lecserélő” amerikai könyvtárak kö
rében.

Integrált gépi rendszer

Amerikában a könyvtári számítógépesítés el
ső lépései az 1960-as években indultak, majd a 
számítógépek kisebbé és olcsóbbá válásával a 
70-es években már jelentősen terjedt a számító- 
géphasználat, a nyolcvanas évek pedig már a 
kulcsrakész integrált rendszerek piacát hozták. A 
fejlődéssel együtt jár a régebben beszerzett 
rendszerek lecserélése, ám felmerül a kérdés: 
miért, milyen meggondolásból vált egy számító
géphasználó könyvtár rendszert vagy forgalma
zót? Ennek járt utána kérdőívével a Memphis 
State University könyvtárigazgatója, ezzel saját 
döntésüket is segítve.

A 169 kiküldött kérdőívből 154 (!) érkezett 
vissza, ám csak 87 könyvtár változtatott szállítót, 
és 78 súlyozta az okokat. A kiértékelés alapján a 
rendszer-szállító megváltoztatásának tíz legsú
lyosabb oka a következő:

1. Megoldatlan rendszerproblémák, meiyek 
hosszabb időn át is megoldatlanok maradtak;

2. Elfogadhatatlanul hosszú válaszidők inten
zív használat esetén;

3. Az elavult hardver nem bírja a kurrens vagy 
tervezett rendszerigényeket;

4. Bizalomhiány a jelenlegi szállító jövőbeli 
teljesítményét illetően;

5. A szállító beszünteti a rendszer forgalmazá
sát;

6. Új hangsúlyok az intézményi szintű háló
zatban;

7. Az anyaintézmény megváltozott követelmé
nyei a könyvtárral szemben;

8. A könyvtár igénye a korszerűbb rendszer 
iránt, vagy a rendszer diszfunkcionalitása az 
anyaintézmény rendszerével kapcsolatban;

9. Más szállítók lényegesen jobb ajánlatai;
10. Felhasználói panaszok a rendszer teljesít

ményéről.
Megjegyzendő, hogy ezek közül mindössze 

két olyan ok akad, melyekre a szállító nincs -  
nem lehet -  hatással, ugyanakkor a bizalomhi
ány igen sokat árul el a szállító marketingstratégi
ájáról, PR-munkájáról és vevőszolgálatáról.

(Mohor Jenő)

92/383
COLES, Elizabeth: An example of integrated 
systems for the provision of library and informa
tion services = Inf.Serv.Use. 11.vol. 1991. 4.no. 
237-246. p.

Integrált rendszer a vállalati könyvtári és tájé
koztatási szolgáltatások ellátására; egy konk
rét példa

Adatfeldolgozás; Gépi információkeresési rend
szer; Integrált gépi rendszer; Szoftver; Teljes 
szövegű adatbázis; Üzemi szakkönyvtár

A Chem Systems Group vegyipari, kőolajipari 
tanácsadó vállalat, amely méretéhez képest fej
lett információs szolgálattal rendelkezik. A könyv
tár és a tanácsadók egyaránt gyűjtenek adatokat 
belső és külső forrásokból, illetve a kliensektől, 
amelyeket elemző, értékelő jelentésekben dol
goznak fel. Ezek azután ismét a könyvtár infor
mációs bázisát gyarapítják.

A könyvtárat először a nyolcvanas évek lege
lején kezdték gépesíteni az Inmagic szoftverrel, 
DEC PDF 11/60 minikomputerrel, de ez a rend
szer hamarosan lassúnak, nehézkesnek és kicsi
nek bizonyult. Az új rendszer iránt az alábbi kö
vetelmények merültek fel. 1. Legyen képes teljes 
szövegek tárolására, és a jelentésekben a sza
badszöveges keresésre. 2. Legyen használható 
egy kb. 70 állomásról hozzáférést biztosító háló
zattal. 3. Legyen képes jelentések generálására, 
szerkesztési és logikai feladatok ellátására. 4. Le
gyen képes rekordok és nagyobb adatállomá
nyok online szerkesztésére. 5. Legyenek az adat
bázisok karbantarthatók a hozzáférés korlátozá
sa nélkül.

A piac áttekintése után a BRS/Search rend
szert találták a legmegfelelőbbnek, a Xenix és 
DOS operációs rendszerekkel együtt. Különböző 
adatállomány-transzformációk után több mint 20 
aktív adatbázishoz nyújtanak hozzáférést, és az 
EAGLE interfész segítésével megindult a haszná
lók átképzése is. Másfél éven belül időszerűvé 
vált a helyi hálózat kiépítése, melynek céljaira 
egy Ethernet rendszert választottak Novell 386 
operációs rendszerrel. A hálózat ügyviteli felada
tokat is ellát: elektronikus posta, címjegyzék, 
naptárfunkciók stb.

Az integrált használat több területen érvénye
sül. Az érdeklődésre számot tartó cikkeket min-
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den reggel kiemelik, és főcímeikből az elektroni
kus postán már 10 órakor olvasható összeállítást 
készítenek. Az online keresések eredményeit 
megszerkesztve, azonosítókkal ellátva tárolják és 
rendelkezésre bocsátják. Több szintű relációs 
adatbázist építettek ki, amelyben a cég kapcsola
tairól tárolják az összes fontos adatot: címeket, 
tárgyaló partnereket stb. (Szintén az elektronikus 
postán át érhető el.) Hiányzó jelentéseket, köny
veket, új előfizetésekre és hirdetésekre vonatko
zó kérdéseket is lehet közvetíteni az elektronikus 
postán, ezzel egyszerűsödik az adminisztráció. 
Az információs személyzet többféle árkimutatást 
is vezet, és a számítógépes nyilvántartás mellett 
háromdimenziós grafikonokkal is ábrázolják az 
adatokat. Valamennyi, a tanácsadók által készí
tett ilyen jellegű adatot tárolnak, és hozzáférhető
vé tesznek.

A hálózatépítés számos nehézséggel jár. Meg 
kell oldani, hogy az integrált rendszer a felhasz
nálótól a lehető legkevesebb adatfeldolgozást kí
vánja meg, illetve, hogy a programcsomagok kö
zötti adatáramlás zökkenőmentes legyen. A 
Chem Systems -  viszonylag kis cég lévén -  in
kább a bevált, kész programcsomagok alkalma
zása mellett döntött, mivel emiatt a felhasználók 
képzésére is kevesebb volt az igény. A fejlesztést 
két irányban folytatják: egy optikai leolvasó/író 
berendezés megvételével, amely az archiválási 
feladatokat támogatja, illetve a BRS/Views be
szerzésével, amely még inkább felhasználóbarát, 
mint a BRS/Eagle. További feladat a szöveges 
és képi információ együttes megjelenítése. El
lentmondónak tűnő felhasználói igényeket is ki 
kell elégíteniük: egyrészt a kevésbé felkészült 
használóknak több segítséget nyújtó csatlako
zást kell biztosítani a rendszerhez, másrészt a 
„haladó” számítógép-használóknak egyre több 
funkciót kell nyújtani.

(Orbán Éva)

Lásd még 363

Szá mítóg ép-szoftver

Információtárolásra és -keresésre szolgáló 
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha
sonlítása. 3. rész. Végfelhasználói szoftver

Előzményeit lásd: 92/193, 92/304.

Információkeresési rendszer értékelése; 
mítógép; Szoftver

A sorozatban információtárolásra és -keresés
re szolgáló szoftverek specifikációját, tulajdonsá
gait és tesztelési eredményeit sorolják fel és ha
sonlítják össze. A jelen cikk a korábban már defi
niált végfelhasználói szoftverrel foglalkozik, 
amelyet bibliográfiai formattáló szoftvernek is 
szokás nevezni. Nyolc különböző programot 
teszteltek és értékeltek, ezek a következők vol
tak: Archivist, BIB/Search, Library Master, Note
book II, Papyrus, Pro-Cite, The Ref-Filer, Refe
rence Manager. Mindegyikük MS-DOS operációs 
rendszerrel működik, bár a Pro-Cite-nak és a Re
ference Managernek van Apple Macintosh válto
zata is. A programokról kb. 100 tényt és tesztelé
si eredményt közöl a cikk táblázatos formában, 
és szövegesen, külön-külön is ismerteti őket.

(Autoref.)

A jövő könyvtára

Lásd 324-325

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

Kiadói tevékenység

Lásd 378
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SIEVERTS, E.G. -  FIGDOR, J. -  BAKKER, S. [et 
al.J: Software for information storage and retrieval 
tested, evaluated and compared. Part 3 -  End 
user software = EI.Libr. 10.vol. 1992.1.no. 5-19.p.
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