
hatékonyabb kihasználása ennek a technológiá
nak. Ezzel kapcsolatban a cikk bemutat egy sze
mantikai alapú hipermédia modellt a program 
írására, karbantartására és a rendszerben való 
keresésre. Az ismeretalapú információk hagyo
mányos adatstruktúrák szerint épülnek, amelyek 
ún. kereteket (frames) és ezekbe illeszthető defi
niáló fogalmakat, pl. megnevezés, kapcsolatok 
(slots) tartalmaznak, valamint Minsky 1975-ös 
származtatási elméletét (inheritance theory) 
használják. Ha új fogalmak kerülnek az adatbá
zisba, a kapcsolatok automatikusan kiépülnek. 
Az egyes keretek (tárgyak) között is léteznek 
kapcsolatok, a keretekhez tartozó attribútumok 
szerint.

(Autoref.)

Lásd még 43, 46, 49, 53, 57-58, 75, 83-84

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

Lásd 17, 22

Könyvtárépítés, -berendezés

94/082
RAGSDALE, Kate W.: Planning library buildings: 
ten practical considerations = Coll.Res.Libr.News. 
54.VOI. 1993. 6.no. 318-321 .p.

Könyvtárépületek tervezése: tíz gyakorlati ta
nács

Építési terv

Minden könyvtárépítés vagy -átalakítás egye
di eset, mégis vannak megszívlelhető ötletek 
(nem fontossági sorrendben).

1. Alkalmazzunk belsőépítészt (jobban tudja, 
mint az építész, hogy mekkora hely kell egy ol
vasóasztalnak, vagy egy kihúzott katalógus-fiók
nak...).

2. Ne feledkezzünk meg a könyvtári jelekről 
és eligazító feliratokról (ez egyaránt része lesz 
az épületnek és az abban folyó napi munkánk
nak).

3. A beruházási szerződés foglalja magába 
az állománybiztonsági (lopásgátló) rendszer tele
pítését is (így ezekkel is az építő tárgyal, ő gyűjti 
be az árajánlatokat stb. -  a döntés persze a 
könyvtárral közös).

4. Fordítsunk nagy figyelmet az épület meg
közelíthetőségére (főként a mozgáskorlátozottak 
szempontjából).

5. Készítsünk, készíttessünk rengeteg fény
képet az egész folyamat során (az alapok ásá
sától a költözést szervező bizottság üléséig, a 
szereléstől a költözködésen át az átadó-megnyi
tó ünnepségig, ez később számos célra lesz jól 
hasznosítható).

6. Legyünk készek a kompromisszumra a lé
nyegtelen kérdésekben, de tudjuk, hogy mi az, 
ami a könyvtár számára valóban fontos és ah
hoz ragaszkodjunk szilárdan.

7. Az építkezés előrehaladtával csatlakoz
zunk mind sűrűbben a tervező-beruházó heti 
bejárásaihoz.

8. Időnket úgy osszuk be, hogy bőven jusson 
minden a tervezéssel és az építkezéssel 
kapcsolatos ügyre (kisebb jelentőségű dolgain
kat ideiglenesen adjuk át).

9. A megbeszéléseket, amint lehet kövessük 
írásban is (emlékeztető, feljegyzés és így to
vább).

10. Legyen állandóan készenlétben teljes 
tervdokumentáció az egész épületről (mert azt 
csak az elkészülés napján hisszük, hogy soha a 
legkisebb részletet sem fogjuk elfelejteni).

(Mohor Jenő)
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Külföldi folyóirat-figyelő

Szakértő rendszerek

Lásd 42

Számítógép-szoftver

Lásd 14, 44-45

Elektronikus könyvtár

94/083
FÖLÉN, Doris R. -  STACKPOLE, Laurie E.: 
Optical storage and retrieval of library material = 
inf.Technol.Libr. 12.vol. 1993. 2.no. 181-191.p. 
Bibliogr. 9 tétel.

Könyvtári anyagok optikai tárolása és vissza
keresése

Elektronikus könyvtár; Gépi információkeresési 
rendszer; Optikai lemez; Szakkönyvtár -műszaki

A washingtoni tengerészeti kutatóközpont 
(Naval Research Laboratory) Ruth H.Hooker 
könyvtára és műszaki információs központja egy 
olyan optikai-lemez rendszert telepített, amelyik 
a következő berendezésekből áll: Sony automa
ta lemezcserélő, Sun miniszámítógép és munka
helyek, TDC szkennerek, nyomtatók, személyi 
számítógépek, és különféle egyéb perifériák. A 
rendszer a könyvtári állomány nagy részét 12 
inch-es optikai lemezeken tárolja, amelyekhez a 
kutatóközpont szakemberei egy helyi hálózaton 
keresztül is hozzáférhetnek. Elsőként a kutatási 
jelentéseket (144 ezer dokumentum, egyenként 
átag 55 oldal) dolgozzák fel; ezek egyharmadát 
már lemezre vitték, s ezek már rendelkezésre 
állnak a keresés, ill. az igény szerinti nyomtatás 
céljaira is.

(Autoref.)

94/084
LANDONI, Monica -  CATENAZZI, Nadia -  
GIBB, Forbes: Hyper-books and visual-books in 
an electronic library = EI.Libr. 11.vol. 1993. 3.no. 
175-186.p.

Hiperkönyvek és vizuális könyvek az elektro
nikus könyvtárban

Elektronikus könyv; Elektronikus könyvtár; Hiper- 
szöveg

A cikk egy rövid könyvtártörténeti összefüg
gésben vázolja az elektronikus könyvtár és ezzel 
kapcsolatban az elektronikus könyv fogalmát.

A könyvtár történeti fejlődésében három fő 
szakaszt különböztet meg: 

a hagyományos könyvtárat, 
a modern vagy automatizált könyvtárat, és az 
elektronikus könyvtárat.
A könyvtár fogalmával párhuzamosan rövi

den kitér a fő gyűjtőköri dokumentum, a könyv 
fogalmára és fejlődésére is.

A hagyományos könyvtárat alapvetően a kéz
iratok, majd később a könyvek gyűjtése és tema
tikus rendszerezése jellemezte. A XIII. és XiV. 
századtól kezdve a könyvtár a széles nyilvános
ság számára nyitott intézményként is kezdett 
működni.

Az automatizált könyvtár a számítógépek 
könyvtári alkalmazásával jelent meg, Elsősorban 
a könyvtári katalógusok, később az egyéb 
könyvtári munkafolyamatok géprevitelét jelentet
te. Alapvetően azonban a felhasználók számára 
nem jelentett lényeges különbséget a hagyomá
nyos könyvtárhoz képest.

Az elektronikus könyvtár teljes szövegű infor
mációk online elérhetőségével bővítette az eddi
gi könyvtári szolgáltatást. A különböző könyv
tárak online összekapcsolódásával egy komplex 
szolgáltatással tud a felhasználók rendelkezésé
re állni, időtől és földrajzi helytől függetlenül.

A cikk számos jelenleg létező elektronikus 
könyvtári projektet említ, amelyek tudományos 
folyóiratok, dokumentumok tartalmát rögzítik 
elektronikus formában, és teszik online elérhető
vé. A szöveges információk mellett grafikus és 
egyéb típusú információkat is rögzítenek elektro
nikusan (pl. CORE, Mercury, Gutenberg projekt).
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Az elektronikus könyvtár fogalmának létrejöt
tével együtt járt az elektronikus könyv fogalmá
nak kialakulása is.

Az elektronikus könyvek általában rendelkez
nek a papíralapú könyvek jellemzőivel, de ezen 
kívül számos egyéb tulajdonságokkal is bírnak:

-  elektronikus formájukból következően sok
kal könnyebb az általuk feldolgozott információ 
módosítása, aktualizálása,

-  aktív felhasználási lehetőség, könyvjelzők, 
jegyzetek elhelyezése,

-  gyors, többszempontú keresési lehetőség.
A szerző, a Univeristy of Strathclyde egyetem

munkatársa jelenleg éppen egy elektronikus köny
veket létrehozó projekt tagja. A projekt az elektro
nikus könyvek kétféle fajtájával foglalkozik:

-  az ún. hiper-könyvekkel, amelyek már meg
lévő elektronikus szövegek „könyvbe” szerkesz
tett változatai, és

-  ún. vizuális könyvekkel, amelyek papíralapú 
könyvek elektronikus feldolgozásai.

Az elektronikus könyvek alapvetően az opti
kai rögzítést használják. Ezt egészíti ki az index- 
állomány, vagy a hiper-könyveknél a teljes szö
veges indexelés, amely a visszakeresés haté
kony eszköze.

Az elektronikus könyvek projektje segítségé
vel fejlődik az egyetemen a Virtuális Elektronikus 
Könyvtár. A projekt további szakaszaiban az 
elektronikus könyveket a felhasználók számára 
online módon is hozzáférhetővé kívánják tenni.

(Moldován István)

K A P C S O L Ó D Ó  T E R Ü L E T E K

Kiadói tevékenység

94/085
WHITE, Herbert S.: Scholarly publication as a 
declining indicator of quality = Int.Forum Inf.Doc. 
18.VOI. 1993. 1.no. 14-17.p. Bibliogr. 7 tétel.

A tudományos publikációk minőségének fo
kozatos hanyatlása

Kiadványözön; Publikálás -tudományos kiadvá
nyoké; Szelekció -tájékoztatásban

Általános vélemény, hogy a tudományos fo
lyóiratok által alkalmazott lektorálás hosszú ideig 
hatékony biztosítékot nyújtott a gyenge minősé
gű, ill. a semmi újat nem mondó írások kiszűré
sére. Jóllehet ez az értékelési mechanizmus 
még nem halt ki teljesen, az indokolatlan publi
kációk hatalmas tömege arra mutat, hogy a lek
torálási gyakorlat komoly sérüléseket szenvedett. 
A szerzőnek az a véleménye, hogy a felsőokta
tási intézmények nyomása az „érdemszerzés” 
céljából való publikálás előmozdítására túlsúly
ban van az ellenőrzésre és az esetleges vissza
utasításra irányuló megfontolásokkal szemben. 
A „mindent publikálni valahol” elv kizárja az 
elektronikus, csak igényre történő (on demand) 
publikálást mint lehetséges alternatívát is. Ez a 
helyzet érdekellentétet produkál a kiadók és a 
könyvtárosok között, mert az előbbieknek érdeke 
a folyóirataik számának és méretének a növelé
se, az utóbbiaknak viszont egyre többféle doku
mentumot kell(ene) megvásárolniuk. A könyv
tárosoknak kevés a beleszólásuk abba, hogy mit 
vesznek meg, mert a döntés a kutatók kezében 
van, akik nem felelősek a szükséges anyagi 
eszközök előteremtéséért. Mégis ezek a kutatók 
azok, akik -  gyakran egyidejűleg -  többféle, és 
egymással összeegyeztethetetlen szerepeket 
játszanak mint szerzők, lektorok, szerkesztők, ol
vasók, egyetemi „érdemosztogatók” és fogadók. 
A cikk egy új, objektívebb mechanizmus mellett 
tör lándzsát, amelyet nemcsak a piaci és az ér
demszerzési erők mozgatnak.

(Autoref. alapján)

Lásd még 66

Közművelődés

Lásd

164 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1.


