
korszerűbb számítás- és híradástechnikával. A 
berendezéseket az amerikai MERISEL cég szál
lította. Szoftverként a francia CHEMDATÁ-tól vá
sárolt TEXTO/LOGOTEL programcsomag szol
gál. Ebben a helyzetben a könyvtár csak olyan 
szolgáltatások előállítására vállalkozik, amelye
ket másutt nem lehet beszerezni.

Online módon 30 hazai adatbázis érhető el. 
Mindenekelőtt gazdasági, politikai, történelmi, 
jogi, statisztikai, igazgatási, szociális és kulturális 
adatbázisokról van szó. Ezen felül a könyvtár -  
CD-ROM-on -  12 külföldi adatbázist is járat, s 
kettőt (adatbáziskatalógust és elektronikus híra
dót) maga állít elő. Az elektronikus híradóból te
matikus összeállításokat készítenek (pl. Orosz
ország újjászületésének problémái; Haza, politi
ka, nemzet; Az oroszországi régiók problémái 
stb.). A külföldi adatbázisokhoz az INTERLINK 
nemzetközi hálózat útján lehet hozzáférni.

A könyvtárnak az említett irányok mindegyi
kében még sokat kell tökéletesednie, mégpedig 
annál is inkább, mivel működési feltételei igazán 
kiválóak.

(Futala Tibor)

Lásd még 205

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

94/205
LAZZARI, Giovanni: La formulazione della 
politica déllé accessioni come strumento di 
pianificazione déllé risorse: un’ipotesi per la 
Biblioteca della Camera dei deputati = Boll.AIB. 
33.VOI. 1993. 4.no. 449-465.p. Bibliogr. 17 tétel.

Rés. angol nyelven

Az állományépítési politika mint a forráster
vezés eszköze: javaslat a parlamenti könyvtár 
számára

Állománygyarapítás; Országgyűlési 
Tervezés

A napról napra változó gyakorlattal szemben 
a gyűjteményfejlesztés részét képező gyarapítá
si politikának tudományos megközelítésre lenne 
szüksége. A gyarapítási politika mint tervezési 
folyamat főbb vonatkoztatási pontjai: a szolgált 
intézmény vagy közösség, a könyvtár formálisan 
is meghatározott küldetése (feladata), a könyvtár 
primer vagy másodlagos, tényleges vagy lehet
séges használói, a meglévő gyűjtemény kulturá
lis és tudományos jellemzői, az emberi és a 
pénzügyi erőforrások. A tervezés során a straté
giai célok és a források felhasználása között a 
lehető legteljesebb konzisztenciára kell töreked
ni. A gyűjteményépítés az egész könyvtári rend
szer információs és dokumentációs szolgáltatá
sait meghatározó, kulcsfontosságú fázisa a 
könyvtári tevékenységnek. Ezért elengedhetet
len minden könyvtár számára, hogy írásban rög
zítse gyűjteményfejlesztési politikáját, azaz lefek
tesse azokat a szabályokat, amelyek biztosítják 
a dokumentum-beszerzés céljainak és gyakorla
tának racionalitását. E gyarapítási alapszabály
zat feladata, hogy a szerzeményezést a szükség
letek és a használók felé orientálja, szabályokat 
fogalmazzon meg az anyagok kiválasztására és 
a kivonásra, megkönnyítse az együttműködést 
és a házon belüli képzést, segítse a források és 
a szolgáltatások értékelését, csökkentse a ma- 
nagement-költségeket.

(Mohor Jenő)

94/206
DESRICHARD, Yves - KLEB, Claudine: Le 
„Journal Citation Reports” du „Science Citation 
Index” = Bull.Bibl.Fr. 39.tom. 1994.1.no. 61-69.p.

Rés. angol és német nyelven.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A Science Citation Index-re épülő Journal Ci
tation Reports használata egy szakkönyvtár 
állományának az értékelésére

Állományelemzés; Hivatkozásmutató; Szakkönyv
tár -műszaki

A föld-, óceán- és környezetvédelmi tudomá
nyok országos feladatkörű szakkönyvtárának fel
adatából következik, hogy figyelemmel kísérje a 
gyűjtőkörébe tartozó területek szakirodalmi ter
mését. A szerzők szerint ehhez hasznos segítsé
get nyújtanak az Institute for Scientific Informa
tion statisztikai kiadványai, különösen a Journal 
Citation Reports, amelyik a műszaki folyóiratok 
hivatkozásait dolgozza fel, de az értékelésnek 
más módjai és módszerei is vannak.

(Autoref.)

94/207
JOSWICK, Kathleen E. - SHERMAN, John P.: 
Systematic reference weeding: a workable 
model = Collect.Manage. 18.vol. 1993. 1/2.no. 
103-115.p. Bibliogr.

Használható módszer a kézikönyvtár rend
szeres selejtezésére

Egyetemi könyvtár; Segédkönyvtár, kézikönyv
tár; Selejtezés

Jóllehet a referensz-állomány rendszeres se
lejtezésének szükségességéhez semmi kétség 
ne fér, s ezen követelmény megfelelő hangsúlyt 
is kap a szakirodalomban, kevés olyan selejtezé
si irányelv született, amelyik a gyakorlatban is 
segíthetné a könyvtárosokat e feladat elvégzé
sében. A jelen cikk egy olyan sikeres selejtezé
séről számol be, amelyik egy selejtezési bizott
ság részvételére épült. A referensz-állományt 
havonta átnézték, aminek során az egyéni se
lejtezési ajánlatokat a bizottság felülvizsgálata 
követte. A folyamat elméleti alapját írásban rög
zített állománygyarapítási irányelvek szolgáltat
ták. A selejtezési program több haszonnal járt, 
mint amennyi a nem használt, illetve elavult do

kumentumok számának a csökkentéséből ter
mészetszerűen adódik.

(Autoref.)

94/208
BAROOAH, P.K. - BHUYAN, B.R.: An approach 
for selection of journals in libraries for R and D 
institutions = Ann.Libr.Sci.Doc. 40.vol. 1993.
3.no. 115-124.p. Bibliogr. 18 tétel.

Egy módszer a folyóiratok kiválasztására ku
tatóintézeti könyvtárak számára

Állomány használata; Állománygyarapítás; Biblio- 
metria; Időszaki kiadvány

A bibliometriai elemzéseken alapuló rangso
rolás nem a legalkalmasabb módszer a kutatóin
tézeti könyvtárak számára szükséges folyóiratok 
kiválasztására. A cikk egy szisztematikusabb és 
költséghatékonyabb eljárásról számol be, amely 
a használatra alapuló válogatásra épül. Követ
keztetésként megállapítja, hogy bár a fenti 
módszerről nem lehet azt állítani, hogy nincse
nek hátrányai, mindazonáltal a kutatóintézeti 
könyvtárak szűkös költségvetése és az ugrás
szerűen növekvő folyóiratárak fényében a 
használatra épülő válogatás megfelelő gyakorlati 
módszernek tekinthető. A folyóiratok ily módon 
történő rangsorolása lehetővé teszi bizonyos fo
lyóiratok bevételét, ill. kizárását a költségvetés
nek megfelelően. Figyelembe kell venni azonban 
azt is, hogy bizonyos folyóiratok relatív fontossá
ga a kutatás ideje alatt változhat, s fontosabb, az 
intézmény kutatási területét részleteiben jobban 
lefedő új folyóiratok is megjelenhetnek. Ezért 
időszakonként a szakterület folyóiratainak biblio
metriai rangsorolását is figyelemmel kell kísérni.

(Autoref. alapján)

94/209
WIDDICOMBE, Richard P.: Elim inating all 
journal subscriptions has freed our customers to 
seek the information they really want and need: 
the result - more access, not less = Sei.Tech.Libr. 
14.VOI. 1993. 1.no. 3-13.p.
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A folyóiratállomány teljes megszüntetésének 
eredménye: hatékonyabb hozzáférés a szük
séges információkhoz

Dokumentum -gépi információhordozón; Egyete
mi könyvtár; Folyóirat-előfizetés; Hozzáférhető
ség; Kísérlet

A 123 esztendős Stevens műszaki egyetem 
(Hoboken, N.J.) könyvtára 20 éves kutatás és kí
sérletezés nyomán arra a döntésre jutott, hogy 
teljes mértékben megszünteti a nyomtatott folyó
iratok előfizetését. E páratlan döntés eredményei 
ma még nem teljesen ismertek, de az már most 
is látható, hogy a használók jobb és szélesebb 
körű szolgáltatásokat élvezhetnek, mint azelőtt. 
Az előzetes kutatás során a következőkre derült 
fény.

1. A könyvtár gyűjtőkörének megfelelően jára
tott 1500 folyóirat csak egy kis részét képezi az 
ISI által az illető szakterületek magfolyóirataiként 
jegyzett 5000 periodikumnak.

2. Az egyetemi könyvtár által már igen korán 
kezdeményezett online információkeresések 
olyan dokumentumkéréseket eredményeztek, 
amelyek jelentős része nem volt kielégíthető a 
könyvtár állományából. Az egyetemi kutatók pub
likációiban hivatkozott címek jelentős részével 
szintén nem rendelkezett a könyvtár.

3. Megvizsgálták az olvasótermi folyóiratok 
használatát, aminek nyomán kiderült, hogy me
lyek azok a címek, amelyeket évekig senki sem 
vett kézbe. Ezeket kiselejtezték, akárcsak a már 
elhunyt, kilépett, vagy nyugdíjba ment oktatók ál
tal régebben megrendelt címeket, amelyek eltá
volítására sokáig senki sem mert vállalkozni.

4. A könyvállomány használatát is meg
vizsgálták a számítógépes kölcsönzési rend
szerből nyert adatok alapján. Kiderült, hogy az 
állomány nagy részét nem használják. Összeha
sonlítva saját állományuk használatát egy másik, 
hasonló gyűjtőkörű egyetemi könyvtáréval, kide
rült, hogy az alapvető művek jelentősen eltérnek, 
vagyis az állományépítést nem annyira az általá
nos gyűjtőköri irányelvek, hanem a helyi professzo
rok preferenciái szabályozzák. Ezért áttértek az 
igény szerinti, utólagos állománygyarapításra, 
ami sikeresnek bizonyult, s arra biztatott, hogy

ezt az elvet a folyóiratokra is alkalmazzák, azaz 
ne folyóiratot vásároljanak, hanem a keresett 
cikkekhez való hozzáférést biztosítsák.

6. A dollárnak az európai valutákhoz képest 
történt romlása következtében sok költséges 
külföldi folyóiratot le kellett mondani. Ennek kö
vetkeztében 1990-ben a könyvtár kevesebb fo
lyóirattal rendelkezett, mint 1950-ben.

7. A CD-ROM-ok és a teljes szövegű adatbá
zisok megjelenésével a nyomtatott indexek, illet
ve folyóiratok háttérbe szorultak, mert a haszná
lók szívesebben használták ezeket a könnyeb
ben kezelhető és nagyobb sikerélményt nyújtó 
elektronikus forrásokat.

Az előbbiekben felsorolt jelenségek nyomán 
a könyvtár úgy döntött, hogy az előzetes folyói
ratrendelések és könyvvásárlások helyett a költ
ségvetési keretet inkább elektronikus hordozók 
beszerzésére és hálózati hozzáférési jogdíjakra 
fordítja. Ez azért vált lehetségessé, mert ma már 
minden oktató s beiratkozott hallgató rendelkezik 
egy hálózatba kapcsolt számítógéppel. A cikkek 
és egyéb dokumentumok kikeresésére kiváló 
eszköz az egyetemi menürendszerből elérhető 
Internet, dokumentumszállításra pedig a CARL 
és a FirstSearch nevű szolgáltatásokat, valamint 
az UMI elektronikus szolgáltatásait használják.

A könyvtárvezetés felismerte, hogy a haszná
lók nem folyóiratokat, hanem cikkeket akarnak, 
mégpedig minél gyorsabban és ingyenesen. A 
nyomtatott folyóiratok lemondása valójában nem 
a folyóiratok elvetését, hanem a könyvtári szol
gáltatások természetének a megváltoztatását je
lentette.

Az elektronikus hordozókra való váltás termé
szetesen szükségessé tette a használók to
vábbképzését is, amit nyomtatott útmutatók és 
élő demonstrációk együttes alkalmazásával ol
dottak meg.

Következtetésként a cikk a sikernek két mér
hető jeléről számol be. Egyrészt megnövekedett 
a cikkrendelések, a könyvtárközi kölcsönzési ké
rések és a vásárlási kérelmek száma, másrészt 
az egyetemi oktatók egyöntetűen örömmel fo
gadták az új szolgáltatásokat, amelyek nemcsak 
időt takarítanak meg számukra, hanem az infor
mációknak az eddigieknél jóval szélesebb köré
hez biztosítanak hozzáférést.

(Novák István)
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Külföldi folyóirat-figyelő

9 4 /2 1 0
WOODWARD, Hazel: The impact of electronic 
information on serials collection management = 
I FLA J. 20.VOI. 1994. 1,no. 35-45.p. Bibliogr. 8 
tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Hogyan befolyásolják az elektronikus infor
mációk a folyóiratállomány kezelését?

Állományalakítás; Dokumentumszolgáltatás; 
Elektronikus folyóirat; Figyelőszolgálat

A folyóiratok piacát évi 2,5 milliárd dollárra 
becsülik. A hozzáférést forradalmasító elektroni
kus információ és a folyóiratárak válsága szá
mos problémát vet fel a kiadók számára.

A legtöbb felsőoktatási könyvtár az elektroni
kus információforrásokat fokozatosan, az igé
nyek függvényében vezette be. Előbb CD-ROM 
adatbázisra, majd hálózati szolgáltatásokra fize
tett elő, újabban az ügynökségek CAS-IAS (Cur
rent Alerting Services combined with Individual 
Article Supply; tartalomjegyzék-adatbázis plusz 
egyedi cikkszolgáltatás) szolgáltatásait veszik 
igénybe, illetve a teljes szövegű elektronikus fo
lyóiratokat az egyetemi campusok információs 
rendszerén teszi hozzáférhetővé.

Kevés könyvtár vetette össze eddig az új 
elektronikus szolgáltatások költségeit a hagyo
mányos szolgáltatásokéival. Az elektronikus 
szolgáltatást a következő szempontok alapján 
lehetne értékelni: mit nyújt, milyen a termék mi
nősége, mennyibe kerül, ára miből fedezhető, 
mennyien használják, hogyan viszonyul a nyom
tatott változathoz. És a lényeg: jobb szolgáltatást 
nyújt-e a könyvtárhasználóknak.

A teljes szövegű elelctronikus folyóiratok há
rom formában állnak rendelkezésre:

1. Teljes szövegű online adatbázisként. A 
drága hozzáférés miatt ezek igénybe vétele leg
feljebb sürgős kérés esetén vagy igen ritkán 
célszerű.

2. CD-ROM-on. Legismertebb példája az 
ADONIS, amely 40 orvostudományi-biológiai fo
lyóiratot tartalmaz. Az Aston Egyetem 1992-től 
az ADONIS-ra építve törölte a nyomtatott folyói
ratokra való előfizetését. Fogadtatása azonban 
nem volt kedvező (gyenge böngészési lehetőség 
a képernyőn, csak egy munkaállomás, megjósol-

hatatlanok a szerzői jogi díjak és a nyomtatási 
költségek).

3. Hálózaton. A listserv szoftverek révén 
1993-ban 224 elektronikus folyóirat állt rendelke
zésre, többnyire hírlevelek és hirdetőtáblák. Új 
tendencia a párhuzamos publikálás, amikor a 
kutatási jelentés mindkét formában megjelenik, 
de a terjedelmes kutatási adatok például csak 
elektronikus formában.

Az elektronikus folyóiratok állományépítése, 
feldolgozása és szolgáltatása terén egyelőre 
nincsenek bevett technikák. A tárolás a legkriti
kusabb kérdés (az egyetem központi gépén, a 
könyvtár gépén vagy személyi számítógépes he
lyi hálózaton), helyi döntést igényel. A hozzáfé
rést ideális esetben az egyetemi campus hálóza
tára telepítve lehet megoldani. A kiválasztás so
rán sajátos probléma, hogy valószínűleg sok 
végfelhasználó maga is előfizet egyes folyói
ratokra. A kiválasztás elvei, a feldolgozás nyil
vántartásai megegyeznek a nyomtatott folyói
ratokéival. Az országos és nemzetközi bibliog
ráfiai számbavétel kérdése még problémás.

A CAS-IAS szolgáltatások piaca rövid- ill. kö
zéptávon növekedni fog. E tevékenységeket 
egyre inkább a számítógép-hálózatok fogják ke
zelni. A cikk röviden ismertet néhány ilyen szol
gáltatást (CARL UnCover, Faxon Finder, Inside 
Information, SwetScan, ISI Current Contents).

A loughborough-i műszaki egyetemen, ahol a 
szerző dolgozik, 1992 óta tesztelik a SwetScan-t. 
A tartalomjegyzék szolgáltatást az egyetemi há
lózaton tették elérhetővé. Pontosan mérni tudják 
a folyóiratok használatát. Ezért fontolgatják, 
hogy a beszerzésre javasolt és a lemondott fo
lyóiratok tartalomjegyzékét is megveszik.

(Hegyközi Ilona)

9 4 /2 1 1
WOOLISCROFT, Michael: Access and ownership: 
academic lib ra ries ’ collecting and service 
responsibilities and the emerging benefits of 
electronic publishing and document supply = 
N.Z.Libr. 47.VOI. 1994. 9.no. 170-180.p. Bibliogr. 
24 tétel.

Hozzáférés és/vagy tulajdon: az egyetemi 
könyvtárak gyarapítási és szolgáltatási köte
lezettségei az elektronikus publikálás és do
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kumentumszolgáltatás növekvő előnyeinek a 
fényében

Állománygyarapítás; Dokumentumszolgáltatás; 
Egyetemi könyvtár; Elektronikus publikáció; 
Gazdaságosság -könyvtárban

A korszerű tájékoztatási és kommunikációs 
technológiák lehetőséget kínálnak a korlátozott 
folyóirat-költségvetés miatt csökkentett könyvtári 
szolgáltatások ellensúlyozására. Az elektronikus 
publikálást és dokumentumszállítást azonban 
alaposan meg kell vizsgálni, mert csak a már be
bizonyosodott előnyöket érdemes hasznosítani. 
Az elektronikus dokumentumszállítás még so
káig nem fogja kiszorítani a hagyományos 
forrásmegosztási módszereket, de arányaiban 
mindenképpen növekedni fog. A cikk két, az 
elektronikus dokumentumszolgáltatás költségha
tékonyságát vizsgáló ausztrál kísérlet eredmé
nyeit elemzi. Amit feltétlenül számításba kell ven
ni, az a folyóiratok tartalma és az igényelt cikkek 
szolgáltatása. A faxon küldött dokumentumok 
például még számos igényt nem tudnak kielégí
teni. Az elektronikus doukumentumszállítás költ
ségei magasabbak, mint a hagyományos könyv
tárközi kölcsönzésé, és más költség-vonatkozások 
is felmerülnek. A szerző arra a következtetésre 
jut, hogy Új-Zéland nem elégedhet meg az 
ausztráliai kísérletek eredményeivel, hanem a 
helyi adat- és távközlési költségekkel számolva 
saját vizsgálatokat kell folytatnia.

(Autoref.)

Lásd még 177, 214

Állományvédelem

94/212
CONWAY, Paul: Digitizing preservation = Libr.J. 
119.VOI. 1994. 2.no. 42-45.p.

Érdemes-e digitalizálni a nyomtatott doku
mentumokat és a mikrofilmet megőrzés céljá
ból?

Elektronikus publikáció; Hatékonyság; Megőr
zés; Mikrofilm

A technológia megvan, a kérdés az, hogy 
miért forgassuk át a papírt és a mikrofilmet bitek
be és bájtokba... Manapság minden számítás- 
technikai kiállítás és bemutató a képtárolással- 
kezeléssel kápráztatja a könyvtárosokat, minden 
ilyen rendszert a könyvtári piacon akarnak elad
ni. De ne feledjük a különbséget egy rendszer 
megvásárlása és alkalmazása között. A mikro
film kipróbált, megbízható tároló eszköze hatal
mas kulturális értékeinknek, s kiterjedt progra
mok használják is e célra (a Library of Congress 
pl. 258 ezer kötetet vett már mikrofilmre, s jövőre 
2 millió dollárt tervez erre költeni). Bár megbíz
hatóan tárol és kevés helyet igényel, használata 
nehézkes, s ezen látszik javítani a digitális tech
nológia. A digitális leképezés és optikai tárolás jó 
évtizede kereskedelmi forgalomban van, s a CD- 
ROM egyre terjed. Mindezek ellenére a digitális
ra váltás, ami mind a könyvtár, mind a használók 
munkakörülményeit megváltoztatja, komoly, a 
technológia előnyeit, hátrányait egyaránt számba 
vevő megfontolást igényel a könyvtár hosszú 
távú stratégiai céljainak fényében. Nem egysze
rű kérdés a konvertálandó anyag kiválasztása, 
és magasak a konvertálási költségek (a nagyfel
bontású képtárolás költsége az egy dollárt is 
elérheti oldalanként). Ma még meghatározhatat
lan, hogy az állományvédelmi mikrofilmek digita
lizálása, vagy a papír-eredeti digitalizálása mel
léktermékeként mikrofilm előállítása a költségha
tékonyabb. Fontos, de még kidolgozatlan a 
digitálisan tárolt anyag minősége. A konvertálás 
részben mechanikus szkennerezés, az eredmény 
pedig drága és ma még ismeretlen tartósságé 
hordozón tárolható nagy fájlok összevisszasága. 
Újabb gond tehát a visszakeresés. Az indexelést 
jelenleg a dokumentumleképezés sötét oldalá
nak tekintik, s a megoldáshoz a mesterséges in
telligencia eszközeire lenne szükség. A különféle 
képkezelő rendszerek ma inkompatibilisek egy
mással. Bár egyes gyártók bizonyos optikai le
mezeknek 100 éves élettartamot ígérnek, a he
lyesen kezelt mikrofilm 300 évet bír ki, a tárolás 
alternatívájának gondolt mágnesszalag vagy mág-
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neslemez átmásolás nélkül esetleg csak 25-öt. A 
digitalizálás igen komplex program, kísérleti jel
leggel is csak néhány igen jeles amerikai egyete
mi könyvtár (Cornell, Harvard, Penn State, Prin
ceton, Stanford stb) foglalkozik vele. Nagy 
könyvtári állományok digitális konvertálásának 
esetleges igénye a kiadók, könyvárak, szolgálta
tók és felhasználók egészen új viszonyát hozná 
létre. Ha létrejön ez az átalakulás, a könyv
tárosok feladata, felelőssége lesz annak leve
zénylése.

(Mohor Jenő)

94/213
Anforderungen an den Beruf des Restaurators 
für Archiv- und Bibliotheksgut = Bibliotheksdienst. 
28.VOI. 1994. 2.no. 198-207.p.

A levéltári és könyvtári restaurátorokkal 
szemben támasztott szakmai követelmények

Képzés -rokon területen; Restaurátor

Németországban több helyen folyik restaurá
torképzés. A Deutsches Bibliotheksinstitut állo
mányvédelmi kerekasztala összeállította az ez
zel kapcsolatos követelményeket, amelyeket a 
restaurátorokat alkalmazó könyvtárak észrevéte
leit is beépítve publikáltak.

A restaurátori munkához a következőkre van 
szükség: a manuális tevékenységek, kézműves 
technikák, anyagismeret iránti és tudományos
történeti érdeklődés, idegennyelv-ismeret.

A restaurátorképzés tartalma a következő 
nagy témaköröket öleli fel:

1. Anyagismeret (történet, feldolgozási tech
nikák, műszaki eszközök működtetése)

2. A kapcsolódó természettudományi kérdé
sek és labortechnika

3. Levéltári és könyvtári ismeretek
4. Történeti ismeretek, dokumentumismeret
5. Állományvédelem
6. Dokumentáció
7. Munkaszervezés, értékesítés
A gyakorlati készségek nagy fontosságúak a 

restaurátori munka különböző területein, azaz a 
papír-, kötés-, pergamen-, pecsétrestaurálásban 
és a fertőtlenítésben, valamint a kevésbé gyak
ran előforduló anyagokkal (fa, fém, textil) való 
munkához. A gyakorlati képzésre kijelölt gyakor

lóhelyeken kerülhet sor. A képzés valamennyi 
munkaterületen való munkavállalásra feljogosít, 
a specializációra a képzést követően kerül sor. A 
már gyakorló restaurátorok továbbképzésében 
az oktatási intézmények részt vesznek, azt koor
dinálják is.

A restaurátorokat egyelőre a könyvtárosoké
nak megfelelő képzettségi ill. fizetési kategóriák
ba sorolják be. Az, hogy hányán tudnak a szak
májukban elhelyezkedni, mindig a gazdasági 
helyzet függvénye. A restaurátori állások száma 
mindig viszonylag kevés. Kisebb könyvtárakban 
a restaurátoroknak kötészeti munkákat is el kell 
végezniük.

(Hegyközi Ilona)

Különgyűjtemények

94/214
BÖTTE, Gerd-J. - FEUERSTEIN, Petra - 
JU N K E S -K IR C H E N , K laus [e t a l.]:  Die 
Sammlung deutscher Drucke 1450-1912 - eine 
Zwischenbilanz = Bibliothek. 17.vol. 1993. 3.no. 
301 -321.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven

A „Német kiadványok gyűjteménye 1450- 
1912” program. Közbenső jelentés

Általános tudományos könyvtár; Egybehangolt 
állományalakítás; Régi és ritka könyvek gyűjte
ménye

Bernhard Fabian javaslatára a Volkswagen 
alapítvány 1990 óta finanszírozza a „Német ki
adványok gyűjteménye 1450-1912” nevű projek
tet. Az eredeti kiadványok antikvár-felvásárlása 
és bibliográfiai számbavétele révén a program 
szeretné helyreállítani azt az űrt, amit egy orszá
gos állománygyarapítási központ hiánya okozott. 
Ezt a feladatot most öt nagykönyvtár vállalta ma
gára -  Bayerische Staatsbibliothek (München), 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Nieder
sächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
(Göttingen), Stadt- und Universitätsbibliothek 
(Frankfurt am Main) és Staatsbibliothek zu Ber
lin - ,  időszakok szerint megosztva egymás kö
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zött a beszerzési feladatokat. A jelen cikk beszá
mol az első sikerekről, a problémákról és a távla
tokról.

(Autoref.)

Raktározás

94/215
CHEMELLI, Ronald: DK-Code. Neue Aufstellungs
system atik  der U n ivers itä tsb ib lio thek der 
Technischen Universität Graz = Mitt.Ver.Österr. 
Bibi.Bibi. 46.VOI. 1993. 3/4.no. 26-33.p.

ETO-kód. Új elhelyezési rend a grazi műszaki 
egyetem könyvtárában

ETO; Kód; Szakrendi raktározás

Három évtizede dolgozta ki a kézikönyvtári 
könyveknek a tizedes osztályozásra épülő felállí
tási rendjét a Grazi Műszaki Egyetem Könyvtára, 
ez a régi rendszer azonban az idők múltával 
egyre kevésbé felelt meg a követelményeknek. 
(Új tudományágak keletkeztek, mások elvesztet
ték jelentőségüket.) Közben az alapul szolgáló ti
zedes osztályozás is módosult, egyes fogalmak 
jelzetei megváltoztak, így egyre több eltérés tá
madt a kézikönyvtári jelzet és a tizedes osztályo
zási számjelzet között.

1990-ben a könyvtár új kézikönyvtári kód
rendszert dolgozott ki. A bevezetést három éves 
tesztelés előzte meg: 1990-93 között az új jelze
teket kísérleti jelleggel bevitték egy PC „házi 
adatbankjába” saját tervezésű program alapján, 
és csak az eredményesnek mutatkozó tesztelés 
után, 1993 januárjában vezették be ténylegesen 
az új kézikönyvtári rendet.

Az új rendszer a következő alapelvekre épül:
-  A kézikönyvtári kódszámok a tizedes osztá

lyozási rendszer (TO) számaira épülnek. (DK: 
Dezimalklassifikation. Második német összkia
dás, 1-8 kötet, Berlin, 1967-1986.) Az alkalma
zott kódszámok a kézikönyvtár állományának és 
várható növekedésének felelnek meg. (Jelenleg 
378 kódszámot használnak.)

-  A kódszám a TO első öt számjegyén alap
szik. Ha a megfelelő TO szám nem hosszabb 5 
számjegynél, akkor a kódszám megegyezik vele.

(Pl. Világítástechnika -  TO: 628.9 -  kódszám: 
628.9.)

-  Ha a TO jelzet 3 számjegynél rövidebb, a 
kódszám végére tett nullákkal háromjegyűre kell 
kiegészíteni. (Pl. Technika -  TO: 62 -  kódszám: 
620.)

-  Ha a TO szám 5 számjegyűnél hosszabb, 
akkor az ötödik és az azt követő számjegyek el
maradnak, helyükbe egy vagy két betűből álló 
jelzet kerül. A betű a fogalom szavának kezdő
betűje vagy a szóból vett más betű. (Pl. Konstru
álás -  TO: 658.512.26 -  kódszám: 658.5K.)

-  A második betűjel hierarchikusan kapcsoló
dik az elsőhöz. (Pl. Programnyelv: 681,3P; BA
SIC programnyelv: 681.3PB.)

A grazi könyvtárban a kézikönyvtári könyvek 
átsorolása mellett a szabadpolcra kerülő állo
mány felállítási rendjét is meg kellett oldani, ui. 
1992-ben nagyszabású funkcionális-térbeli át
szervezést hajtottak végre, s ennek során a ke
resett raktári anyagot is közvetlenül hozzáférhe
tővé tették. A kézikönyvtári rendszernek megfe
lelő egységes jelzetek kialakítása azonban túl 
nagy munkaerő-ráfordítást követelt volna, ezért 
ezeket a könyveket 9 nagy csoportba osztva és 
a csoportokat színekkel jelezve helyezték el a 
szabadpolcos térben.

(Katsányi Sándor)

Feldolgozó munka

94/216
LOPES, Maria Ines: Subject authority control in 
a union catalogue: perspectives for a national 
co-operative project in Portugal = Knowl.Org. 
20.VOI. 1993. 3.no. 133-138.p.

A tárgyi besorolási adatok egységesítése a 
központi katalógus számára: országos 
együttműködési projekt Portugáliában

Besorolási adatok egységesítése; Együttműkö
dés -belföldi; Fejlesztési terv; Központi katalógus 
-online; Tárgyi feltárás

A PORBASE a portugál könyvtárak központi 
online katalógusa, amely 75 különböző (nagy
részt egyetemi) könyvtár együttműködésével
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épül a nemzeti könyvtár vezetésével. A kataló
gus betűrendes indexének kezelése és a tárgyi 
feltárás eszközrendszerének bővítése érdeké
ben indították el a CLIP (Compatibilizacao de 
Linguagens de Indexacao em Portugues -  a por
tugál indexnyelvek harmonizálása) elnevezésű 
országos projektet. 1988 végén, néhány hónap
pal a PORBASE nyilvános megnyitása után szü
letett az a döntés, hogy a tárgyi hozzáférés kér
dését közös munkával kell megoldani. Az ETO 
(bármily elterjedt is) számos problémát nem old 
meg, illetve -  online betűrendes mutató nélkül -  
nem eléggé felhasználóbarát. 1989 közepére fel
álltak a különféle munkacsoportok, s a projekt fő 
céljaiként a különböző könyvtárak által azonos 
szakterületen használt „tárgyszavak" egységesí
tését, valamint az együttműködési folyamat sza
bályozását (különös tekintettel a tárgyi indexe
léssel kapcsolatos tevékenységre) tűzték ki. A 
projekt koordináló testületé a nemzeti könyvtár 
belső tárgyi indexelési szabályzatát ajánlotta a 
munka alapjául, hogy a munkafolyamatok, a fe
lelősségek megfogalmazhatók és megoszthatók 
legyenek. Ugyanakkor kiderült, hogy a (legfonto
sabbnak tartott) terminológiai kontroll (a szab
ványosítás) és a szemantikai struktúra kialakítá
sa nem megy egyidejűleg. A munkacsoportok 
1992 végére összeállították szakterületeik lehető 
teljes tárgyszó-forrásait (szótárak, terminológiai 
művek, indexek, tárgyszó- és tezaurusz- 
deszkriptor jegyzékek, osztályozási rendszerek 
és azok betűrendes mutatói stb), valamint öss
zeállították (mindenféle tárgyi feltáró munka se
gédleteként) ezek bibliográfiáit. Egyidejűleg a 
munkacsoportok összeállították az együtt
működő könyvtárakban használatos tárgyszavak 
jegyzékeit, illetve megkezdték ilyen jegyzékek 
összeállítását a lehető egységesítés érdekében. 
A legtöbb portugál könyvtárban ugyanis nem volt 
tezaurusz, sőt, tárgyszójegyzék sem. A projekt 
keretében kifejlesztették az IDEA elnevezésű te
zauruszkészítő és karbantartó programot, s az 
így elkészült tárgyszó- vagy deszkriptorjegyzé- 
kek minden érdekelt (személy vagy intézmény) 
rendelkezésére állnak. A PORBASE adatbázis 
tárgyi betűrendes indexe abnormálisán növeke
dett mindaddig, míg az adatokat kötegelten kül
dő könyvtárak rekordjairól a tárgyszavakat le 
nem választották. Az online adatszolgáltató 
könyvtárak esetében (ezek kevesebben vannak) 
ezt nem lehetett megtenni, hiszen ezeknek nincs 
saját adatbázisuk. Bár ez az eljárás meglehető

sen ellentmondásos, mégis így kellett eljárni, hi
szen a PORBASE nem csak koopeartív adatbá
zis, hanem katalógus is. Egyúttal lezárták a ko
rábban felépült tárgyszóindexet, s az új ellenőr
zési rendszer bevezetésével új indexfájlt hoznak 
létre. Új rekord betöltése során első lépésben a 
tárgyszavak automatikusan összevetésre kerül
nek az egységesített formával (az authority 
fájllal), s az először előforduló kifejezések idei
glenesen bekerülnek a fájlba. Második lépésként 
a projekt munkacsoportjai időszakonként -  prin- 
toutok alapján -  ellenőrzik és elemzik az újonnan 
bekerült kifejezéseket, jóváhagyják vagy módo
sítják, ellátják a szükséges (/ásd és még) 
utalókkal. Harmadik lépésként a javítások meg
jelennek az authority rekordokban.

(Mohor Jenő)

Lásd még 218

Katalógusok

Lásd 179,216

Információkeresés

94/217
GERING, Eberhardt: Über das Bestimmen und 
Erhöhen der Effektivität von Online-Recherche- 
systemen. Einige Thesen = Nachr.Dok. 45.vol. 
1994. 1.no. 31-38.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Javaslatok az online keresőrendszerek haté
konyságának meghatározására és javítására

Hatékonyság; Online információkeresés

Napjainkban a különféle online szolgáltatások 
széles körű használatát akadályozzák az egyes 
szakirodalmi adatbázisokhoz kifejlesztett eltérő 
információkeresési eljárások és a keresési ered
mények relevanciáját értékelő módszerek. E 
probléma megoldására a szerző két, egymáshoz
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szorosan kapcsolódó módszert ajánl: 1) az adat
bázisok struktúrájának felfedésével a közöttük 
való átjárhatóság biztosítása; 2) az információ- 
keresési folyamat rugalmassá tételével a kereső- 
kérdés adaptálása az adatbázisok új jellemzői
hez. Az „átlátszó” adatbázis-rendszerekkel való 
munkához hatékonyabb hardver (megjelenítési 
technológia), fejlett kommunikációs és informá
ciókeresési szoftver és nagyobb adatátviteli se
besség szükséges.

(Autoref.)

94/218
VAN ZYL, Rhona E. - COETZEE, Helena S.: 
Fiksieherwinning in openbare biblioteke = South 
Afr.J.Libr.Inf.Sci. 61.vol. 1993. 4.no. 177-186.p. 
Bibliogr.

Összefoglalás angol nyelven

Regények viszzakereshetősége közkönyvtá
rakban

Információkeresés; Osztályozási rendszer; Próza

Az olvasói igényeknek megfelelő szépiro
dalmi műveknek a közkönyvtárak állományából 
való kikeresését többféle szempontból lehet 
vizsgálni. A jelen cikk az olvasói keresési straté
giákra, és az ezeknek megfelelő információkere
sési rendszerekre helyezi a hangsúlyt. A hagyo
mányos bibliográfiai eszközök olyan hozzáférési 
pontokat biztosítanak, mint szerző, cím, sorozat, 
téma és/vagy műfaj. A dán Pejtersen kutatása 
azonban rámutatott, hogy a szépirodalom olva
sóinak keresési módszerei sokkal bonyolultab
bak, s e hozzáférési pontok a legtöbb esetben 
elégtelennek bizonyulnak. Ő, Pejtersen, böngé
sző, elemző, összehasonlító, bibliográfiai és em
pirikus keresési stratégiákat különböztet meg.

Böngészéskor az olvasó legtöbbször nem 
egy meghatározott könyvre gondol, hanem csak 
halvány elképzelése van arról, hogy mit szeretne 
olvasni. Stratégiái a böngészés közben vál
tozhatnak. Az elemző keresési stratégia során 
az olvasó elmondja a könyvtárosnak a keresett 
könyvre vonatkozó speciális igényeit, amelyeket 
a könyvtáros az állomány ismeretében elemez, 
majd ajánl valamit. Az összehasonlító stratégia

rendszerint egy ilyen vagy hasonló kijelentéssel 
kezdődik: „Egy olyan könyvet szeretnék, mint 
...". S következik egy bizonyos szerző neve, egy 
cím, egy műfaj, egy téma stb. A bibliográfiai 
módszer meghatározott szerzőkre vagy művekre 
irányul. E stratégia során az olvasó gyakran a 
könyvtárosi megerősítést is igényli: megkérdezi 
a könyvtáros véleményét az illető szerzőről. Az 
empirikus stratégia arra utal, hogy a könyvtáros 
kategóriákba sorolja az olvasókat, e kategóriákat 
bizonyos szerzőkkel vagy műfajokkal párosítja, 
majd ennek megfelelően teszi meg az ajánlatát.

A szépirodalom közkönyvtárakban való kere
sésével foglalkozó szakirodalomból az tűnik ki, 
hogy az olvasók legnépszerűbb módszere a 
böngészés. A könyvtáraknak kétféle böngészési 
stratégiára kell felkészülniük. Az első esetben az 
olvasó tudja, hogy mit akar, s azért megy a pol
cokhoz, hogy az illető könyvet megkeresse. Az 
ilyen típusú böngésző számára megfelelő a 
szerzői betűrendes elrendezés. A másik esetben 
az elrendezés tematikus (ezen belül betűrendes) 
kell hogy legyen, valamilyen osztályozási rend
szer vagy olvasói érdeklődési kategóriák szerint.

A közkönyvtárak a legkülönbözőbb osztályo
zási rendszerekkel kísérleteztek (ETO, TO, vala
mint Haigh, Burgess, McClellan és Walker rend
szerei), de ezek egyike sem bizonyult sikeres
nek. Egy aránylag új fejlemény a szépirodalom 
osztályozására és visszakeresésére a hipertext 
használata. Pejtersen kutatócsoportja fejlesztet
te ki az AMP (Analysis and Mediation of Publica
tions) nevű osztályozási rendszert, amelyik a kö
vetkező négy dimenzió szerint indexeli a könyve
ket:

-  téma (az események folyama, pszichológiai 
jellemzők, társadalmi kapcsolatok);

-  keret (idő, hely, társadalmi környezet stb.);
-  a szerző szándéka (érzelmi ráhatás, milyen 

filozófiát, eszmei mondanivalót akar közölni);
-  hozzáférhetőség (olvashatóság, a tartalom, 

a nyelvezet befogadásának nehézségi foka).
A keresés kényelmét e rendszerben a Book- 

house nevű használói interfész biztosítja. Az 
egyes dimenziók között nincsen hierarchikus 
kapcsolat, az egyes témákat lehetőség szerint 
ikonokkal ábrázolják.

A könyvtárosok ajánlásait általában nem sze
retik az olvasók. Egyrészt nem kívánják az 
érdeklődési körüket a könyvtáros orrára kötni, 
másrészt nem bíznak benne, hogy ily módon re
leváns könyvekhez jutnak.
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A bibliográfiai eszközök használatát, legye
nek ezek akár számítógépesek, akár nem, a 
szépirodalom olvasói nem tartják fontosnak 
(87%-uk egyáltalán nem használja őket).

Összefoglalásként az mondható el, hogy a 
szépirodalom-keresés továbbra is egy olyan 
probléma marad, amelyre nem létezik egyetlen 
optimális megoldás. A cél az egyszerű, gyors, de 
mégis kényelmes és „barátságos” keresés, ami
re a legjobb stratégiát jelenleg a hipertext-megol- 
dások kínálják.

(Novák István)

Olvasószolgálat, referensz

Lásd  173, 181, 201

Kölcsönzés

94/219
BREITKREUZ, Richard: Über zwei kenngrössen 
der Ausle ihw irksam keit des Bestandes = 
ABI-Tech. 13.vol. 1993. 4.no. 297-302.p.

Res. angol nyelven

Két mutatószám a kölcsönzés hatékonyságá
nak mérésére

Hatékonyság; Kölcsönzés; Közm űvelődési 
könyvtár

Egy esettanulmányt követően két mérőszá
mot fejlesztettek tovább, amelyek a közműve
lődési könyvtári állomány kölcsönzési hatékony
ságának mérésére szolgálnak. Az állomány for
gását mérő hiányzási arány és az évente 
kölcsönzésben töltött idő a binominális megosz
lással együtt alkalmazva lehetővé teszi, hogy az 
állomány hozzáférhetőségének valószínűségét 
normál és csúcsidőszakban megállapítsák. A ki
dolgozott kölcsönzési grádiens az állományré
szek kölcsönzésének gyakoriságát Gompertz 
függvénnyel modellálja. Az a mutató, amelyet az 
állomány forgásának és a kölcsönzési gradiens

nek alapján lehet létrehozni, lehetővé teszi, hogy 
a használat optimális szintjét bizonyos mértékig 
behatárolják. A relatív elasztikus együttható azt 
fejezi ki, hogy a kölcsönzési volumen mennyire 
érzékenyen reagál az állomány mennyiségi vál
tozásaira egyébként változatlan feltételek mellett.

(Autoref.)

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

94/220
G U Y O N N E AU , C h ris tin e : P e rfo rm a n ce  
m easurem ents fo r ML: an eva lua tio n  = 
J.Interlibr.Loan Inf.Supply. 3.vol. 1993. 3.no. 
101-126.p. Bibliogr. 4.tétel.

A könyvtárközi kölcsönzés kudarcainak okai 
- elemzés

Hatékonyság; Könyvtárközi kölcsönzés

A kielégítetlen könyvtárközi kölcsönzési kéré
sek arra ösztönöznek, hogy a könyvtár vizsgálja 
meg: mi az oka, hogy a kért dokumentumokat 
nem tudja szolgáltatni. A cikk számos okot állapít 
meg, amelyeket két csoport (belső, illetve külső 
ok) szerint kategorizál. Ezután a belső okok (pl. 
hanyag munka, bibliográfiai leírási hiba, elve
szett dokumentum) orvoslásának módszereivel 
foglalkozik. A külső okok vizsgálata rámutatott az 
OCLC adatbázisban való keresés javítását célzó 
képzés szükségességére, és a könyvtárközi 
kölcsönzés módszertani irányelveinek az alkal
mazására.

(Autoref.)

94/221
KAN AM UG IR E, A thanase  B.: Im pact of 
CD-ROM database searching on interlibrary 
loans: the experience of a sc ien tific  and 
technological library in a developing country = 
J.Interlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply. 4.vol. 1993. 
1.no. 25-34.p. Bibliogr. 5 tétel.

A CD-ROM adatbázisokban való keresés ha
tása a könyvtárközi kölcsönzésre: egy fejlő-
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dő ország beli tudományos-műszaki könyv
tár tapasztalatai

CD-ROM; Egyetemi könyvtár -műszaki; Könyv
tárközi kölcsönzés

A jelen tanulmány célja annak vizsgálata volt, 
hogy a CD-ROM keresés bevezetése nyomán 
emelkedett-e a könyvtárközi kölcsönzések szá
ma a King Fahd University of Petroleum and Mi
nerals Library-ben (Szaud-Arábia), s ha igen, mi
lyen mértékű ez a növekedés és milyen vonatko
zásai vannak. Az 1991. augusztus és 1992. 
szeptember közötti könyvtárközi kölcsönzési ké
rőlapokat elemezték. A vizsgálat azt mutatta, 
hogy kb. 14 százalékos volt a növekedés, s a 
kérések több, mint 21 százaléka CD-ROM kere
sés nyomán jött létre. A megnövekedett kérések 
következtében előállt problémák egyik lehetsé
ges megoldásaként a szerző a CD-ROM adatbá
zisokban leggyakrabban indexelt folyóiratok be
szerzését javasolja, bármilyen formában (nyom
tatott, mikrofilm, teljes szövegű CD-ROM)

(Autoref.)

94/222
SCHROEDER, Antje: TIBQUICK - der schnellste 
Weg zur Fachliteratur = Z.Bibliothekswes. 
Bibliogr. 41 .vol. 1994. 1.no. 103-106.p.

A TIBQUICK program - a leggyorsabb út a 
szakirodalomhoz

Elektronikus posta; Kísérlet; Könyvtárközi köl
csönzés -számítógéppel; Másolatszolgáltatás

A német Kutatási és Műszaki Minisztérium 
1990-1992. között támogatásban részesítette azt 
a programot, amelynek gazdája a Hannoveri Mű
szaki Információs Könyvtár (Technische Informa
tionsbibliothek, TIB). A program a szakirodalmi 
ellátás gyorsítását célozza, információtechnoló
giai eszközök segítségével. A TIBQUICK elneve
zésű projekt elsősorban azt az időkülönbséget 
volt hivatva csökkenteni, mely a kérések elektro
nikus úton történő gyors megrendeléséből és a 
dokumentumok manuális módon történő megkül
déséből adódik. A program a következő részek
ből állt:

-  az online megrendelések automatikus to
vábbítása;

-  elektronikus postafiók üzembe helyezése a 
megrendelések fogadására;

-  a megrendelések könyvtári jelzettel való au
tomatikus ellátása;

-  egy nagy teljesítőképességű távmásoló és 
dokumentumküldő rendszer üzembe helyezése.

A TIB már 1979-ben bevezette a szakiro
dalom online módon való megrendelésének le
hetőségét, mindig valamilyen hoston (adatbázis
forgalmazó vállalkozáson) keresztül. Az eljárást 
azonban lassította, hogy a TIB-hez a hostoktól 
érkező elektronikus megrendeléseket a rendszer 
nem tudta automatikusan fogadni, hanem csak 
külön lekérdezéssel, emiatt még a sürgősséggel 
kezelt kéréseknél is minimum egy munkanapot 
vett igénybe azok teljesítése. A program kereté
ben az X.400-as adatátviteli technikával érkező 
kéréseket az STN International nevű host és a 
Deutsches Bibliotheksinstitut által kifejlesztett, 
teljesen automatizált program negyedóránként 
kinyomtatja. A projekt keretében kifejlesztettek 
egy TIBMAIL nevű postafiókot is, ahová a meg
rendelők közvetlenül küldhetik kéréseiket, ha 
rendelkeznek DATEX-P hálózati végponttal. A 
menüvezérelt, használóbarát rendszerben a ké
réseket akár egy megrendelő-szelvény kitöltésé
vel, akár fájlátvitellel térítésmentesen továbbítják.

A kérések könyvtári kezelésében nagy 
könnyebbséget jelent, ha azokat előre könyvtári 
jelzettel látják el. A TIBQUICK program része
ként azt is kifejlesztették, hogy az online beérke
ző kéréseket a rendszer automatikusan lássa el 
raktári jelzettel. A hagyományos másológépeken 
túl egy TAMARAN típusú, nagyteljesítményű 
mikrofilmolvasó-nagyító berendezést is üzembe 
helyeztek, és ez két szempontból is előnnyel jár. 
A személyzet ülve végezheti a munkát, ugyanak
kor papírkímélő eljárással lehet másolatot készí
teni a dokumentumokról.

A TIBQUICK program keretében sikerült a 
KODAK cég támogatását is megnyerni, segítsé
gükkel a dokumentumok letapogatását (elektro
nikus formára való átalakítását) kívánják megol
dani.

A sikeres TIBQUICK programot egy második 
(TIBQUICK II) fogja követni, ennek keretében a 
következő fejlesztéseket végzik majd el:

-  dokumentumok letapogatásának megoldá
sa a KODAK IMAGELINK 200 képolvasó segít
ségével;
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-  az elektronikus képek személyi számítógé
pen történő feldolgozása;

-  a munkafolyamatban szereplő adatok auto
matikus kezelése/kiértékelése;

-  a TIBMAIL szállítási adatainak (dokumen
tumküldés módja, cím, telefaxszám) átvétele;

-  számla automatikus előállítása;
-  a munkafolyamat mindenkor aktuális hely

zetéről történő tájékoztatás megoldása;
-  a dokumentum automatikus továbbítása 

egyenesen a számítógépből telefaxon vagy 
nagyteljesítményű nyomtatón való kinyomtatása, 
postai küldemény céljára.

(Kovács Emőke)

94/223
NILSSON, Kjell: Planning for document supply: 
Sweden and Scandinavia = Interlend.Doc. 
Supply. 22.VO Í. 1994.1.no. 3-6.p.

A dokumentumszolgáltatás tervezése: Svéd
ország és a skandináv országok

Dokumentumszolgáltatás; Együttműködés -bel
földi; Együttműködés -nemzetközi; Könyvtárközi 
kölcsönzés; Országos szakkönyvtár; Tudomá
nyos és szakkönyvtárak

A Svéd Királyi Könyvtár Stockholmban a hu
mán tudományok tudományos könyvtára és egy
ben ellátja a nemzeti könyvtári funkciókat is (a 
nemzeti bibliográfia előállítása, a svéd napilapok 
mikrofilmezése, a LIBRIS számítógépes rend
szer gondozása és a BIBSAM nemzeti tervezési 
és együttműködési hivatal működtetése). 1661 
óta a könyvtár minden svéd kiadványból köteles
példányt kap. Jelenleg a nemzeti könyvtáron kí
vül hat egyetemi könyvtár részesül még köteles
példányokban.

Az állam által finanszírozott 80 tudományos 
könyvtár nyilvános, és együttműködésüknek 
évszázados hagyománya van. E téren legjelen
tősebb vállalkozásuk a LIBRIS számítógépes 
rendszer, amelyben mintegy 50 könyvtár vesz 
részt a nemzeti könyvtár irányítása mellett. To
vábbi 500 könyvtárból lehet lekérdezni. A LIBRIS 
révén megvalósult az osztott katalogizálás a 
svéd tudományos könyvtárakban.

Az 1970-es évek végén az egyetemi rend
szer reformja keretében megváltoztatták a fi

nanszírozás módját. Ennek értelmében az egyes 
egyetemek és főiskolák szabadon rendelkeznek 
az intézményükre eső pénzösszeggel. A decent
ralizálás a helyi érdekek előtérbe kerülését, az 
országos érdekek háttérbe szorulását eredmé
nyezte. A könyvtárak élesen elkülönülnek egy
mástól aszerint, hogy a dokumentumszolgáltatás 
folyamatában melyik oldalon állnak: nagyobb 
arányban szolgáltatnak-e vagy veszik igénybe 
mások szolgáltatásait.

Graham P. Comish 1990-ben az UNESCO- 
nak készített jelentése szerint a könyvtárközi 
kölcsönzést tekintve Svédország az első helyen 
állt Európában az évi 500.000 kéréssel, melyek
nek 60%-át mindössze 5 könyvtár teljesítette. A 
kérések magas számának magyarázatául szol
gál, hogy a svéd szakkönyvek kiadása jelenték
telen, helyette mindig is a külföldi kiadványok be
szerzésére törekedtek, ami nélkülözhetetlenné 
tette a szoros együttműködést az állományépí
tésben és a dokumentumszolgáltatásban.

Az utóbbi években tovább emelkedik a 
könyvtárközi kölcsönzések száma (a fénymáso
latok esetében egy évtized alatt 80%-os a növe
kedés) a felsőoktatás kiterjesztése és decentrali
zálása valamint a folyóirat- és könyvárak roha
mos emelkedése következtében. Napjainkban 
évi 160 ezer kérést továbbítanak a LIBRIS 
elektronikus postáján keresztül. Ez a hihetetlen 
mennyiségi növekedés, továbbá a svéd állam
nak az az intézkedése, hogy az 1980-as évek 
végén eltörölte az állami intézményeket megille
tő díjmentes postai szállítást, előtérbe helyezte a 
térítések bevezetésének szükségességét a szol
gáltató könyvtárak terheinek csökkentése érde
kében. Az eredeti dokumentumok kölcsönzése 
továbbra is térítésmentes, a fénymásolatokért 
viszont fizetnie kell a kérő intézménynek. Egy 
alapelv viszont sérthetetlen: az egyes olvasókra 
nem hárítható át a kölcsönzés költsége.

Az 1980-as évek elején szakkönyvtári hálóza
tot hoztak létre, hat, szakterületekért felelős 
könyvtár biztosítja a dokumentumokhoz való 
jobb hozzáférést.

A könyvtárak zsúfoltságán tárolókönyvtárak 
építésével és működtetésével igyekeznek segí
teni.

A skandináv államok, Skandinávia és Finn
ország könyvtári rendszere nagyon hasonló. Ki
vételt csupán Izland képez. A régió országaiban 
nagy hagyományai vannak az együttműködés
nek, jellemző továbbá az egyetemek decentrali
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zálása, ami egyre nagyobb terheket ró a könyv
tárakra.

A külföldről Svédországba érkező könyv
tárközi kérések 60%-a valamelyik skandináv ál
lamból származik. A külföldi kiadványokhoz való 
jobb hozzáférés biztosítása érdekében közös 
központi katalógusokat építenek. Ezek közül a 
NOSP (Nordic Union Catalogue of Serials) bizo
nyult a legsikeresebbnek.

Jelenleg folyamatban van az OSI szabványo
kon alapuló számítógépes hálózat kiépítése az 
egyes országokban már működő online kataló
gusok összekapcsolása céljából.

(Pappné Farkas Klára)

94/224
EVERETT, David: Full-text online databases: the 
unfulfilled promise = J.Interlibr.Loan Inf.Supply.
3.VOI. 1993. 3.no. 17-25.p. Bibliogr.

Teljes szövegű online adatbázisok használa
ta dokumentumszolgáltatásra

Dokumentumszolgáltatás; Hatékonyság; Könyv
tárközi kölcsönzés; Teljes szövegű adatbázis

A teljes szövegű adatbázisokat eredetileg 
nem a könyvtárközi kölcsönzés céljaira fejlesz
tették ki, de hamar felmerült használhatóságuk 
kérdése, mert egyértelműnek tűnt, hogy sokkal 
gyorsabban lehet a keresés helyszínén kinyom
tatni egy folyóiratcikket, mint bármilyen más mo
dern eszköz segítségével másolatot készíteni az 
eredetiről, és eljuttatni azt a felhasználóhoz.

A megvalósítás feltétele, hogy az olvasó vagy 
a könyvtáros el tudja végezni az online keresést, 
azaz legyenek megfelelő eszközök, vonalhasz
nálati lehetőségek, és pénzügyi fedezet. Ami a 
cikkenkénti árakat illeti, különböző vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a szöveges adatbázisokból 
való nyomtatás költségei kisebbek a hagyomá
nyos könyvtárközi kölcsönzés költségeinél. A va
lóságban azonban nem minden kölcsönzésért 
számít fel a kölcsönző intézmény díjat.

Egy 1979-es vizsgálat még azt mutatta, hogy 
a könyvtárközi kölcsönzési célra készített máso
latok nem ütköztek szerzői jogi szabályokba. Az
óta azonban a folyóiratok száma nőtt, és áruk is 
jelentősen emelkedett, ennélfogva a könyvtári 
előfizetéseket csökkentették. Ugyanakkor az on

line és CD-ROM-on kapható tartalomjegyzék 
szolgáltatások növelik az eredeti cikkek iránti 
igényeket. Előfordul, hogy az ugyanazon cikkről 
könyvtárközi kölcsönzésben kért másolatok szá
ma (ötnél több) már nem fér az ingyenesen má
solható kategóriába. A teljes szövegű adatbázi
sokból történő nyomtatás esetén a fizetendő 
szerzői jogi díjat automatikusan beépítik a szol
gáltatás árába.

További kérdés, hogy mit is tartalmaznak a 
teljes szövegű adatbázisok? A vizsgálatok azt 
mutatják, hogy az elektronikusan tárolt cikk rit
kán azonos a folyóiratban megjelent eredetivel, 
hogy a különböző online szolgáltatások ugyana
zon publikációkat eltérően kezelik. A legnyilván
valóbb eltérés a nyomtatott eredetitől, hogy a 
rajzok, fényképek, színes ábrák hiányoznak. 
Még az is előfordul, hogy a cikk címe sem azo
nos. Ennyit a könnyű keresésről a cikk címe 
alapján!

A teljes szövegű adatbázisok azért sem old
ják meg a könyvtárközi kölcsönzés problémáit, 
mert kevés címet tárolnak, azok is inkább általá
nos magazinok, üzleti és kereskedelmi vagy or
vosi folyóiratok, mint a tudományos kutatáshoz 
gyakran igényelt humán vagy társadalomtudo
mányi tárgyúak.

Egy 1991-es, a DIALOG-ban végzett vizsgá
lat azt mutatta, hogy több, mint 1800 kérésnek 
csak 6%-a volt megtalálható a DIALOG teljes 
szövegű címei közül, s azok is főleg üzleti tár
gyúak voltak. A találati arány növelhető más 
szolgáltatások, pl. a BRS, az STN vagy a NE- 
XIS/LEXIS igénybevételével. Úgy tűnik, hogy 
nagy a teljes szövegű források száma, de ez 
még jórészt megtévesztő.

Üzleti szempontból érthető, hogy azokat a 
szövegeket tárolják és teszik kereshetővé, ame
lyek hasznot hoznak. Ezért kevés az esélye an
nak, hogy a könyvtárhasználók által igényelt cí
meket teljes szövegű online adatbázisban talál
ják meg. A folyóirat-kiadók sem járulnak hozzá 
szövegeik online tárolásához, vagy ha igen, csak 
egy szolgáltatónál. Ez arra kényszeríti a könyv
tárosokat, hogy több szolgáltatásra fizessenek 
elő.

Mindaddig, amíg a teljes szövegű adatbázis 
szolgáltatások nem kerülnek közelebb a könyv
tárhasználók igényeihez, a dokumentumszolgál
tatás ilyen úton nem megoldás, csak lehetőség 
marad.

(Berke Barnabásné)
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94/225
SENECAL, Kristin: Document delivery and 
interlibrary loan: time to take the Fax machine 
out of the closet = J.Interlibr.Loan Inf.Supply. 
3-VOI. 1993. 4.no. 43-50.p.

FAX berendezés használata könyvtárközi 
kölcsönzésre és dokumentumszolgáltatásra

Főiskolai könyvtár; Költségelemzés; Könyvtár- 
közi kölcsönzés; Távmásolás

A könyvtárközi kölcsönzési osztályok nyújtot
ta szolgáltatások messze elmaradnak a katalogi
zálás és az olvasószolgálat technológiai fejlett
sége mögött. Az OCLC könyvtárközi kölcsönzési 
alrendszerének bevezetése jelentékenyen meg
növelte a kérések elküldésének gyorsaságát, de 
az ennek megfelelő fejlődés a dokumentumszál
lítás területén még várat magára. A szerző meg
állapítja, hogy a FAX berendezések cikkek elkül
désére való használata drasztikusan lecsökken
tette a könyvtárközi kölcsönzés átfutási idejét, 
minimális költségnövekedés mellett. A Dickinson 
College könyvtára költségelemzést végzett a 
pennsylvaniai egyetemi könyvtárak számára a 
FAX-használat költségeinek a kimutatására. Az 
1990-1991-es egyetemi tanévre vonatkozóan 
mind a változó, mind az állandó költségeket 
megvizsgálva olyan pozitív eredményeket kap
tak, amelyek a fenti technológia használatának a 
kiszélesítése mellett szólnak.

(Autoref.)

94/226
ROES, Hans - DIJKSTRA, Joost: Ariadne: the 
next generation of electronic document delivery 
systems = EI.Libr. 12.vol. 1994. 1.no. 13-19.p. 
Bibliogr.

Ariadne: az elektronikus dokumentumszol
gáltató rendszerek új generációja

Dokumentumszolgáltatás; Szabvány; Számító
gép-hálózat

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás cél
ja az, hogy a közvetlen felhasználó a bibliográfiai

adatbázisokból kikeresett hivatkozások alapján 
az eredeti cikkhez is hozzájusson. A cikk a hol
landiai Tilburg egyetemnek a fenti probléma 
megoldására irányuló kétéves kísérletét ismerte
ti, amelyik egy Ariadne elnevezésű rendszerben 
csúcsosodott ki. Először az elektronikus doku
mentumszolgáltatás pragmatikus megközelítését 
magyarázza el, amely alapul szolgál egy rend- 
szermodell kifejlesztéséhez. Ezt a modellt a már 
létező rendszerekre utalva mutatja be. A modell 
fényt derít az Ariadne típusú rendszerekkel 
szemben támasztott követelményekre. A szerzők 
különleges figyelmet fordítanak a terület létező 
és kifejlesztés alatt lévő szabványaira, nevezete
sen GEDI (Group on Electronic Document Inter
change) tevékenységére. A cikk a továbbiakban 
az Ariadne általános modelljével foglalkozik. Be
fejezésül néhány, a könyvtárakra és a kiadókra 
tartozó stratégiai kérdést vet fel, és röviden érinti 
a jövőre vonatkozó kilátásokat is.

(Autoref. alapján)

94/227
CORNISH, Graham P.: The changing role of 
special libraries in document supply = INSPEL. 
27.vo1.1993. 4.no. 211-218.p. Bibliogr. 10 tétel.

A szakkönyvtárak változó szerepe a doku
mentumellátásban

Dokumentumszolgáltatás; Szakkönyvtár

Az információ világának rendkívül gyors vál
tozása maga után vonja a dokumentumszolgál
tatás átalakulását. A szakkönyvtárak sajátos he
lyet foglalnak el a könyvtárközi kölcsönzés és a 
dokumentumszolgáltatás rendszerében, mivel 
kötelezettségeik és kiváltságaik eltérnek a többi 
könyvtártípusétól, gyűjteményfejlesztésük annak 
a cégnek vagy társaságnak az érdekeit szolgál
ja, amelynek tulajdonát képezik.

A könyvtárközi kölcsönzés kezdeti szakaszá
ban a rászorultak csak abban az esetben fordul
tak a szakterületükön gazdag gyűjteménnyel 
rendelkező szakkönyvtárakhoz, ha a hagyomá
nyos nagykönyvtárak nem tudták teljesíteni a ké
rést. Később a szakkönyvtárak egyre aktívabb 
szerepet vállaltak az együttműködésben.
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A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentum- 
szolgáltatás három modellje ismert: centralizált, 
részben centralizált és teljesen decentralizált. A 
szakkönyvtárak a harmadik típusban játsszák a 
legnagyobb szerepet. A könyvtárak költségveté
sének szűkös volta miatt a nagy, általános gyűj
tőkörű könyvtárak már nem tudnak megfelelni e 
két alapvető jellemzőjüknek, és az ezekből faka
dó feladatoknak. A pénzügyi nehézségek egyre 
inkább rákényszerítik a könyvtárakat arra, hogy 
az UAP szellemében együttműködjenek annak 
érdekében, hogy minél több dokumentum, minél 
több olvasóhoz, minél több helyre eljuthasson. 
Az információs igények is megváltoztak: a kuta
tás-fejlesztéshez az információknak olyan szé
les körére van szükség, amit egyetlen könyvtár 
sem képes önmagában maradéktalanul biztosí
tani. A hálózati együttműködés és az online 
adatbázisok fejlődésével a szakkönyvtárak lehe
tőségei kitágulnak, sokkal több dokumentum és 
információ válik hozzáférhetővé.

A szakkönyvtárakra napjainkban egyre na
gyobb teher hárul a dokumentumszolgáltatás
ban, sokkal több kérést kell teljesíteniük, mint 
amennyit ők kérnek. Az egyensúly megbomlásá
nak ellensúlyozására a szakkönyvtárak helyi és 
regionális hálózatokba tömörülnek, és többé-ke- 
vésbé egyoldalú kapcsolatot létesítenek az or
szágos hálózatokkal, azaz saját rekordjaikat 
nem teszik közkinccsé, azok csak a helyi illetve 
szűk szakmai érdekeket szolgálják. Ily módon 
sérülnek a dokumentumszolgáltatás elvei, ugyanis 
a kisebb könyvtárak értékes és gyakran máshol 
fel nem lelhető forrásai nem kerülnek be az or
szágos információcserébe.

A könyvtárközi kölcsönzés nagyon költség- 
igényes szolgáltatás, sok munkaerő, idő és pénz 
szükséges a megfelelő információ vagy doku
mentum biztosításához a szellemi munkától a 
postázásig. Ezen feltételek kisebb könyv
tárakban nem mindig állnak rendelkezésre, álta
lában a térítések bevezetése sem jelent megol
dást, mert az újabb adminisztratív feladatok ellá
tásának költségeit nem fedezik az így befolyt 
bevételek. Ugyanakkor a szakkönyvtárak kisebb 
köre számára nem jelent anyagi problémát az in
formációkhoz való hozzáférés, a magasszintű 
szolgáltatások megrendelése.

A szakkönyvtárak feladatainak megváltozása 
maga után vonta a könyvtárosok szerepének 
megváltozását: a dokumentumok szolgáltatása 
helyett egyre inkább a „tudás tudósai” lesznek, a

felhasználók az információk értékelését, speciá
lis adatsorok, statisztikák, gazdasági elemzések 
összeállítását, illetve beszerzését várják tőlük. 
Ezen tendenciák előretörése a jövőben jelentő
sen befolyásolni fogja a dokumentumszolgálta
tás rendszeréi

(Pappné Farkas Klára)

Lásd még 211

Dokumentációs eljárások és termékeik

94/228
ROWLEY, Jennifer: Revolution in current 
awareness services = J.Libr.Inf.Sci. 26.vol. 
1994.1.no. 7-14.p. Bibliogr.

Forradalom a gyorstájékoztatásban

Gyorstájékoztatás; Hatékonyság

A szerző áttekinti a gyorstájékoztatási szol
gáltatások piacát, s a termékek fő jellemzőit össze
hasonlítási alapként használja három új szolgál
tatás: az Inside Information, a SwetScan és az 
UnCover értékeléséhez. A British Library doku
mentumszolgáltató központjának Inside Informa
tion nevű szolgáltatása 10 ezer folyóirat feldolgo
zására épül, s a cikkek legfontosabb bibliográfiai 
és egyéb adatait sorolja fel. Évente kb. egymillió 
tétellel bővül. A Swets Subscription Service 
SwetScan szolgáltatása 7000 időszaki kiadványt 
dolgoz fel, s a következő adatokat nyújtja: folyói
ratcím, ISSN, év, ill. évfolyam, cikk(ek) címe, 
szerző(k), oldalszám, és ha a könyvtár Swets 
előfizető, a könyvtár előfizetési sorszáma. Az 
adatbázist havonta átlag 111 073 tétellel bővítik. 
Az UnCover a Blackwells és a CARL közös ter
méke, és a hálózatban részt vevő könyvtárak ál
lományára alapszik. 14 ezer időszaki kiadványt 
dolgoz fel, amelyek között a résztvevő könyv
tárak állományában lévő folyóiratokon kívül azok 
is megtalálhatók, amelyeket a Blackwells mint 
előfizetési ügynökség szolgáltat. Fő jellemzője a 
gyors dokumentumszolgáltatás: fax-másolat 24 
órán belül, ill. -  ha a dokumentumot optikai le-
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mezen tárolják -  1 órán belül. Arra a következte
tésre jut, hogy amennyiben e szolgáltatások si
keresek lesznek és szélesebb körben fogják 
használni őket az egyetemeken, ez jelentős ha
tással lesz a könyvtárakra és az olvasókkal való 
kapcsolatukra.

(Autoref.)

94/229
WILKS, Yorick: Developments in MT research in 
the US = Aslib Proc. 46.voi. 1994. 4 .no. 
111-116.p. Bibliogr. 11 tétel.

A gépi fordítással kapcsolatos fejlemények 
az Egyesült Államokban

Gépi fordítás

A cikk azt állítja, hogy a gépi fordításnak az 
IBM által kifejlesztett statisztikai módszere job
ban bevált, mint ahogyan azt a szkeptikusok 
kezdetben gondolták. Mindazonáltal a módszer 
nem annyira új, sem annyira világos és egysze
rű, mint ahogyan azt a támogatói állítják. A 
tisztán statisztikai alapokon nyugvó rendszernek 
nem sikerült elérnie a SYSTRAN teljesítményi 
színvonalát. Újabban a rendszer hibrid megoldá
sok felé hajlik: sok olyan nyelvészeti információt 
is beépítenek, amelyekről kezdetben azt állította 
az IBM, hogy nem lesz rájuk szükség. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy a rendszer saját ki
fejlesztői sem hisznek már abban, hogy a „tiszta” 
statisztika elegendő használható gépi fordítások 
elkészítéséhez. A statisztikai módszer valódi kor
látain kívül a módszertan és az adatgyűjtés ko
moly gazdasági korlátokat is jelent. Mind
azonáltal a szerző arra a következtetésre jut, 
hogy az IBM a statisztikai módszer minden eddi
ginél tovább vitt kifejlesztésével nagy szolgálatot 
tett a gépi fordítás szakmájának.

(Autoref. alapján)

Lásd még 175

TÁJÉKOZTATÁSI REND
SZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek

94/230
SWAIN, Leigh - CLEVELAND, Gary: Overview 
of the Internet: origins, future, and issues = IFLA 
J. 20.VOI. 1994. 1.no. 16-21 .p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Az Internet áttekintése: eredete, jövője, jel
lemzői

Számítógép-hálózat

Az Internet nagy intézmények hálózatépítési 
kezdeményezéseiből fejlődött ki. Ma többezer 
hálózat hálózata, amelyek a TCP/IP protokollt 
használják. Más, nem ezen alapuló hálózatok 
felé kaput nyit. Az Internethez kapcsolódó háló
zatoknak hármas struktúrájuk van: helyi, regio
nális és országos gerinchálózatból épülnek fel.

A hálózatok három standard szolgáltatása az 
elektronikus posta, a távoli bejelentkezés és a 
fájlátvitel.

Az Interneten való tájékozódás segéd
eszközei a következők:

1. Archie (az anonim fájlátvételi lehetőségek 
és egyéb információforrások online kalauza),

2. WAIS (dokumentumszolgáltató rendszer, 
amely természetes nyelvű keresést tesz lehető
vé távoii adatbázisokban),

3. gopher (menüvezérelt hozzáférés a háló
zati erőforrásokhoz, a fájlátvéteii lehetőségekhez 
és az Archie rendszerekhez is),

4. World Wide Web (a gopherhez hasonló, de 
hipertextet alkalmazó interfész).

A jövő célja az országos hálózatok átviteli se
bességének és kapacitásának növelése, a
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