
Kitekintés

„Követelőző 
professzor” és a pénz 

kisördöge, avagy a 
könyvtárosok dilemmái

Graham Waters

Szeretném bemutatni önöknek „Követelőző 
professzort”. Ő a könyvtárosok „kedvenc" olvasó
ja. Nagyon fontos ember az intézményben és ha
tározott elképzelései vannak arról, hogy a könyv
tárnak hogyan kell őt kiszolgálnia:

♦ Megkívánja, hogy a kutatási témájához 
szükséges teljes szakirodalom a rendel
kezésére álljon, helyben és bármikor. 
(Különösen azok a folyóiratok, amelyek
ben az ő cikkei találhatók.)

♦ Azonnal ellássák őt az általa keresett fo
lyóirattal vagy cikkel bárhonnan, akár a 
világ másik részéről is. (Ehhez persze 
gyakran bizonytalan bibliográfiai adatokat 
ad meg, pl. „szükségem van egy nagyon 
fontos biokémiai folyóiratra, angol vagy 
amerikai, azt hiszem sárga a borítója, 
Biochemistry Newsletter vagy Bulletin 
vagy Abstract, vagy valami hasonló a 
címe”.) Természetesen ő az, aki meg van 
lepve, ha a kedd reggel kért folyóirat még 
nem érkezett meg Chicagóból csütörtök 
délre.

Követelőző professzor valójában nem is sejti, 
hogy a könyvtárosok micsoda folyóirat-áradattal 
küzdenek. Csak egyedül a 80 milliós Németor
szágban az elmúlt évben 3085 szervezet adott ki 
8106 periodikát, ebből 601 az új cím, 326 pedig 
megszűnt.1 1993-ban a folyóiratterjesztés meny- 
nyisége 6,1%-kal növekedett. A Németországban

A szerző -  aki a Swets és Zéitlinger céget képviselte -  előa
dása a Periodika Kör által szervezett „Az időszaki kiadványok 
aktuális kérdései” c. rendezvényen hangzott el 1994 áprilisá
ban. A fordítást Billédi Ferencné készítette.

eladott folyóiratok összértéke pedig 1,27 milliárd 
DM volt.2

Az Ulrich’s-ban regisztrált periodikák száma 
1988-ban 108 590 cím volt, 1993-ra 140 000-re 
emelkedett. A tudományos irodalom döntő részét 
nem kevesebb, mint 70 000 kiadó adja közre.

Ezen a ponton lép színre a jó folyóifatterjesz- 
tő. Az idők során már kialakult azoknak az ügy
nökségeknek a hagyományos szerepköre, ame
lyek a kiadványok mérhetetlen gazdagságával 
birkózó könyvtárosoknak felajánlják szolgáltatá
saikat.

Egy jó folyóiratügynökség a következőket 
ajánlja:

♦ Az időszaki kiadványok azonnali és pon
tos megrendelése a világ valamennyi or
szágából, egyes példányok, mintapéldá
nyok, régebbi számok szállítása, kapcso
lattartás számtalan kiadóval.

♦ Pontos és kurrens bibliográfiai adatok 
szolgáltatása. Az új folyóiratok folyamato
san jelennek meg, szűnnek meg, össze- 
vonódnak vagy szétválnak. Csak egy jó 
adatbázis képes arra, hogy a nagy mennyi
ségű adatot pontosan kezelje.

A DataSwets 116 000 cím adatait tartalmazza 
és 50 000 kiadó adatait közli. A FAST szolgálta
tásból származó egyedi adatok is elérhetők on
line módon. Számítások szerint 1994-ben több 
mint 2 millió lapszám ellenőrzését végezte a 
Swets. Az USA-ban, Angliában, Hollandiában 
lévő irodáinkban és 1993 év végétől a frankfurti 
irodánkban is nagyon sok folyóiratot dolgozunk 
fel, ami azt eredményezi, hogy egyedülállónak 
mondható áttekintésünk van arról, hogy mi törté
nik a periodikák világában.

A FAST szolgáltatásunk mellékterméke az a 
kb. 120 000 lapszámból álló raktári készlet, ame
lyeket duplumként küldtek el a kiadók. Ezeket a 
példányokat regisztráljuk, raktározzuk és a rekla
mációk 10-20%-át évente ebből elégítjük ki. Gyak
ran ez a készlet tartalmazza az utolsó folyóirat
példányt is, ezért nevezik SOS-nek, a tár angol 
kezdőbetűiből, a „Stock of Single”-ből.

Az adatbázis használható még katalógus 
szerkesztésére, betűrendes kiadványok, listák
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összeállítására (SSS Serial Catalogue) vagy 
szakrendi és adathordozók szerinti elrendezésre 
(Swets CD-ROM Catalogue).

Sajnos, a pénz kisördögének képét nem tu
dom megmutatni önöknek, mivel ő láthatatlan, de 
tekintsük meg hatalmas étvágyának a következ
ményeit, amelyeket különféleképpen nevezhe
tünk, pl.:

♦ a kormányzati támogatás stagnálása 
vagy csökkentése. (Németországban 265 
könyvtár beszerzési költségeinek vizsgá
lata azt mutatta, hogy a kurrens folyó
iratokra költött pénzösszegek 1991-ről 
1992-re 7,03%-kal csökkentek, ami konk
rétan 119 millió márkát jelent.3)

♦ a kiadói árak növekedése, vagy a valuta 
árfolyamok fluktuálódása. (A Swets adat
bázisból a hat legnagyobb kiadó ország
ból származó 27 644 periodika cím elem
zése (500 922 előfizetést takart) azt 
mutatta, hogy az átlagár 12,97%-kal 
emelkedett egy év alatt, 1993-ról 1994-re. 
A százalékos arányt holland forintban 
számoltuk. A legnagyobb árnövekedés az 
amerikai publikációknál volt: 9,19%-os 
kiadói emelkedés és 9,80%-os árfolyam 
emelkedés.4)

♦ a beszerzési keret viszonylagos ér
tékcsökkenése az infláció vagy a postai 
árak növekedésének eredményeként. 
(Egy jó folyóiratügynökség segítséget ad
hat a könyvtáraknak a pénz kisördöge el
leni harcban, mégpedig úgy, hogy a gyor
san intézett rendelés és ennek körültekin
tő adminisztrációja a későbbiekben a 
reklamálás, köttetés, a hiányzó számok 
utólagos rendelési költségeinek megtaka
rítását jelentheti; a számlázási műveletek 
egyszerűsítésével világos pénzügyi átte
kintésre ad alkalmat; az adminisztrációs 
költségekkel is takarékoskodni lehet; az 
előfizetési árak növekedésével árelem
zést végez és elősegíti a tervezést; a 
könyvtárnak csak egy partnerrel kell kap
csolatot tartania valamennyi megrende
léshez, amivel időt és kommunikációs 
költséget takarít meg.)

Miközben a pénzügyi korlátozások növeked
nek, és a felhasználók egyre igényesebbek 
lesznek, a könyvtárosok dilemmái egyre akutab- 
bá válnak. Ebben a stádiumban a könyvtáros a 
bibliai szavakra gondolhat: növeli a tudást,

növeli a bánatot”. Követelőző professzor Moliére- 
rel válaszolhatna: „ tudás nélkül az élet csupán a 
halál árnyéka”.

Könyvtárosunk talán kísértésbe esik és vissza
fordul az írott szöveghez, mint jól ismert informá
ciós forráshoz. Fordulhat azonban az elektronikus 
formátumú, offline, teljes szövegű forrásokhoz is. 
Viszonylag új jövevény az információhordozók te
rületén a CD-ROM is. A CD-ROM-ok üzleti forgal
ma az 1990. évi 1,5 milliárdról 1992-re 4,5 milliárd 
dollárra nőtt. A CD-ROM-on lévő címek száma az 
1990. évi 817-ről 1993-ban 3597-re növekedett. 
Ezeknek a hordozóknak 43%-a teljes szöveges 
információt tartalmaz. Figyelemre méltó, hogy a 
CD-ROM-vásárlók 42%-át elsősorban a vállala
tok teszik ki, a könyvtárak pedig csak 18%-ot kép
viselnek. Kb. 450 adatbázis kapható mágnessza
lagon és 559 adatbázis lemezen.

A másik alternatívát az online adatbázisok je
lenthetik. A használók 1990-ben 10 milliárd dollárt 
költöttek online adatbázis-használatra. (Ebből az 
USA-ban 54%-ot, Európában 34%-ot.) Az érdek
lődés 94%-a a gazdasági jellegű információkra 
irányult. Kb. 5300 online adatbázis létezik.

Ezekből az adatokból arra lehet következtet
ni, hogy a nyomtatott médium, különösen a folyó
iratcikk továbbra is a legnépszerűbb információ
szerzési lehetőség marad a jövőben is, minden 
más forma előtt, beleértve a kollégákkal való 
megbeszéléseket is.

Valóban, az összes információnak kb. 95%-a 
továbbra is nyomtatott formában jelenik meg, s ez 
a médium valószínűleg megőrzi népszerűségét a 
következő századra is. A hagyományos kiadás 
óriási üzlet. Világviszonylatban 229 milliárd dollárt 
költenek könyvekre, újságokra és folyóiratokra 
(USA: 82 miliárd; Európa: 105 milliárd; Japán: 29 
milliárd).5

A legnagyobb vevők továbbra is a könyv
tárak, amelyeknek el kell dönteniük, hogy mikép
pen használják ki optimálisan az információk mér
hetetlen kincsesházát, amelyre országos szinten 
dollármilliókat költenek. A kérdés az, hogyan le
het ezeket a forrásokat megcsapolni? Az egyik 
megoldás nyilvánvalóan az lehet, hogy a nyomta
tott információhordozók előnyeit az elektronikus 
tájékoztató szolgáltatásokkal kombinálják, ilyen
formán gyors hozzáférést biztosítva a folyói
ratcikkekhez, különösen, ha ezekhez még máso
lati szolgáltatást is kapcsolnak.

És itt érkeztünk két további szolgáltatáshoz, 
amelyeket a Swets ajánl. Az 1992-es bemutatko
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zás óta a SwetScan szolgáltatás jelentős mérték
ben továbbfejlődött. A szkennelt (letapogatott) 
periodika címek száma 14 000-re növekedett, 
ami több mint 2000 kiadó kiadványait jelenti. Égy 
rekord a periodikának és a cikknek a teljes címét, 
a szerző nevét, lapszámot, kötetszámot, a kiadás 
évét és évfolyamát tartalmazza.

Havonta közel 10 000 folyóirat tartalomjegy
zékét „olvassák be”, így kb. 2,5 millió cikk címe 
kerül be az adatbázisba évente.

A szolgáltatás előnyei és fejlesztési irányai:
♦ rugalmas címválogatás;
♦ online és offline hozzáférés;
♦ könnyű keresés;
♦ kiváló minőség, hála a „letapogató” folya

matnak;
♦ különleges aktualitás a FAST szolgálta

tásnak köszönhetően;
♦ hozzáférés az Interneten keresztül;
♦ adatbázis aktualizálás adatátvitellel.
A szolgáltatás minőségi fejlődésével egyide

jűleg az árak radikálisan csökkentek. Az egész 
SwetScan adatbázis előfizetési ára egy évre 
7466 DM, címenként 0,53 DM.

1994 elejétől a SwetScan szolgáltatást máso
latszolgáltatás egészíti ki, a SwetDoc service. Ezt 
a szolgáltatást természetesen igénybe vehetik

azok a felhasználók is, akik SwetScant nem ren
delnek.

A SwetDoc árak a következők: egy folyóirat
cikk-másolat tekintet nélkül a hosszúságra, pos
taköltséggel együtt -  17,50 DM. Ehhez kiegészítő 
költségként 5,60 DM járul szerzői jog és adó cí
men, ahol lehetséges. Ha faxon küldik, további 
14,20 DM költséggel egészül ki a számla.

Remélem sikerült bemutatnom, hogy az ügy
nökség a könyvtáros oldalán áll a kisördöggel fo
lyó, véget nem érő háborúban.

A történet vége pedig az, hogy mi mindnyájan 
azt szeretnénk, hogy a felhasználók elégedettek 
legyenek, beleértve „Követelőző professzort” is.

Irodalom

1. Buch und Buchhandel in Zahlen. 1993.
2. Der Informationsmarkt: Stand, Tendenzen und Progno

sen für die 90er Jahre. Graumann, Sabine, Deutscher 
Dokumentartag 1992. Technik und Information. Markt 
Medien und Methoden.

3. Deutsche Bibliotheksstatistik 1992.
4. SSS Price records, 4. Feb. 1994.
5. Infotech 1992.
6. TFPL publishing 1993.

1. ábra
A Swefs adatbázis kínálata

♦ 116 0 0 0  időszaki kiadványcím;
♦ 4 0  0 0 0  érkeztetett cím;
♦ 360  0 0 0  előfizetés;
♦ 2 m illió  példány évenkénti szállítása;
♦ kapcsolat 50 0 0 0  kiadóval;
♦ a reklamációk 10%-ának kielégítése a saját raktárból

2. ábra
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Reklamációk intézése a Swetsnél

Világviszonylatban havonta

Frankfurtbo'l kielégített igény/bónap

4 . ábra
A SwetScan adatbázis előnyei

♦ Friss adatokat tartalmaz
♦ Online vagy offline hozzáférést ad
♦ Igazodik a könyvtárak igényeihez
♦ Garantálja a minőséget
♦ Könny« a keresés
♦ A teljes adatsor (14 OOO cím) szerinti vagy 

szakrendi válogatást biztosít
♦ Elérhető a felsőoktatási könyvtári hálózatokon is

5. ábra
A SwetScan adatbázisban letapogatott 

dokumentumok mennyisége

Időszaki kiadványok száma, évente 14 0 0 0
Cikkek száma, havonta 187 0 0 0
Cikkek száma, évente 5 00  0 0 0
Oldalak száma, havonta 9  500

6. ábra
A SwetScan-ben található időszaki kiadványok szakterületek szerinti megoszlása
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