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Kutatás és fejlesztés

94/172
ANABA ALEMNA, A.: Library and information 
research in Africa: obstacles and opportunities = 
Int.J.Inf.Libr.Res. 5.vol. 1993. 1,no. 47-55.p.

Könyvtári és informatikai kutatás Afrikában: 
akadályok és lehetőségek

Könyvtártudományi kutatás

A cikk megkísérli bemutatni azokat az akadá
lyokat, amelyek hátráltatják az informatikai kuta
tásokat Afrikában. Ilyenek például a pénzügyi 
erőforrások, a kutatásra fordítandó idő, valamint 
a primer folyóiratok hiánya. A szerző véleménye 
az, hogy e nehézségek ellenére egy sor lehető
ség még rendelkezésre áll a könyvtárügyi és in
formatikai kutatások számára, pl. a könyvtári 
együttműködés, a könyvtárosképzés és a szóbe
li pedagógia. Arra a következtetésre jut, hogy az 
afrikai könyvtárosokat sújtó nehézségek ellenére 
meg kell találni a módját annak, hogyan lehetne 
növelni az aktív kutatók számát és hogyan lehet
ne javítani a publikáció helyzetén.

(Autoref.)

94/173
FRYLINCK, John - LION, Darlene - KATRIS, 
Paul: Different methods, different answers: a 
case study of research methodologies in a 
university library opening hours survey = 
Int.J.Inf.Libr.Res. 5.vol. 1993. 1.no. 27-37.p. 
Bibliogr. 9 tétel.
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Eltérő módszerek, eltérő válaszok: egy egye
temi könyvtár nyitvatartási idejével kapcsola
tos felmérés módszereinek összehasonlítása

E gye tem i könyv tá r; Fe lm érés; K önyvtá rtudom á
n y i ku ta tás; N y itva ta rtás i idő

A Curtin University of Technology (Perth, 
Ausztrália) különböző használói csoportok be
vonásával felmérést végzett a könyvtárhasználat 
és az ideális nyitvatartási idő felderítésére. Az 
adatgyűjtéshez háromféle módszert (belső kér
dőívek, postán kiküldött kérdőívek és személyes 
beszélgetések) használtak, és ezek hatékonysá
gát hasonlították össze. Az egyes módszerek el
térő eredményeket adtak -  a szerzők ennek 
okaira próbálnak magyarázatot adni. A legkedve
zőbb módszernek a személyes beszélgetés bi
zonyult. A szerzők megvizsgálják a felmérés 
eredményeinek a könyvtárvezetési, valamint a 
megfelelő kutatási módszer kiválasztásával kap
csolatos vonatkozásait.

(Autoref.)
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Nemzeti könyvtárügy

94/174
HARAVU, L .J .: L ib ra ry  au tom ation  and 
networking in India - an overview of recent 
developments = Ann.Libr.Sci.Doc. 40.vol. 1993. 
1.no. 32-40.p. Bibliogr. 12 tétel.

Könyvtárautomatizálás és hálózatosítás In
diában - a legújabb fejlemények áttekintése

G épi könyv tá ri há lóza t; H e ly i g é p i há lóza t; Szá
m ítógépesítés

Indiában a könyvtárautomatizálás a szakkönyv
tárakban a legfejlettebb, mivel annak idején itt 
kezdődött; ez a tény főleg e könyvtártípus arány
lag nagyobb döntési szabadságának, a mikro
számítógépek nagy választékának és az Unesco 
ingyenes programcsomagjának, a CDS/ISIS-nek 
volt köszönhető. Az egyetemi könyvtárakban a 
szűkös anyagi lehetőségek, a kisebb autonómia 
és a szolgáltatási színvonal emelésére irányuló 
motiváció hiánya miatt a gépesítés lassúbb üte
mű. Az automatizálás terén a legelmaradottab
bak a közkönyvtárak, amelyekben még az új in
formációtechnológiák bevezetését szorgalmazó 
tervek sem láthatók.

A könyvtárautomatizálási szoftverekkel kap
csolatban a cikk megkülönbözteti a hazai fejlesz
tésű, illetve a kereskedelemben megvásárolható, 
főleg nyugati termékeket. Az előbbiek közül a 
legjelentősebb a MAITRAYEE nevű integrált 
rendszer, amelyet a CALIBNET-ben, a calcuttai 
könyvtárakat összekapcsoló hálózatban fognak 
kipróbálni. Említést érdemelnek még a szakkönyv
tárak saját célokra írt programjai és a DESIDOC 
által kifejlesztett CDS/ISIS alapú, kisebb könyv
tárak céljait szolgáló integrált rendszer.

Összehasonlítva a hazai termékeket a nyu
gati szoftverekkel (pl. LIBSYS, GEAC, VTLS) 
három lényeges különbséget érdemes kiemelni:

-  a MAITRAYEE kivételével az indiai progra
mok egyike sem támogatja a MARC alapú kata
logizálást;

-  a hazai szoftverek többet kívánnak nyújtani 
az alapvető könyvtári munkafolyamatok automa
tizálásánál (pl. analitikus feldolgozást, SDI-t stb.), 
de nem követik a nemzetközi szabványokat;

-  a nyugati termékekben a használóbarát in
formációkeresés (OPAC) egyre nagyobb hang
súlyt kap, miközben az indiai szoftvereket csak a 
könyvtárosok és információs szakemberek tud
ják hatékonyan használni.

A nyugati típusú integrált rendszerek nehe
zen adaptálhatók Indiában; ennek fő okai az 
osztott katalogizálási kultúra és az OCLC típusú, 
MARC rekordokat szolgáltató szervezetek hiá
nya.
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