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Rés. angol nyelven

A könyvtár kétezerben, a könyvtárak néző
pontjából

Információtechnológia; Jövő könyvtára

Bár megjelent a globális könyvtár (a vala
mennyi könyvtárat egyesítő egyetlen hálózat) ví
ziója, a legújabb technológia sem teszi egysze
rűen helyettesíthetővé a könyvtárnak a tudás 
átadásában játszott szerepét. A könyvtárosok
nak azokat a technológiákat és alkalmazásokat 
kell kutatniuk, amelyek lehetővé teszik a könyv
tár jellemzőinek és társadalmi szerepének meg
tartását. A könyvtár és a fejlett technológiák kö
zötti viszony fő kérdései a következők.

1. A bibliográfiai ellenőrzés jelenlegi formája 
az ISBN nélküli könyvek esetében félreértésekre 
ad lehetőséget, és sokszoros feldolgozáshoz ve
zet. A megoldás olyan hivatalos bibliográfiai leí
rás megjelenítése (CIP) lenne, amely optikai ka
rakterfelismeréssel MARC rekord-formátumként 
lenne szkennerrel beolvasható a könyvtár adat
bázisába, hogy csak a saját adatokat kelljen 
hozzáírni. (Hasonlóképpen a folyóiratcikkek mel
lett megjelenhetne a szabványos hivatkozási for
mátum is.) Mindez egyaránt szolgálná a könyv
táros és a használó érdekeit, főként az elektroni
kus dokumentumellátás tekintetében.

2. A korszerű könyvtárautomatizálási rend
szerek adatbáziskezelő alapúak. A CD-ROM ál
tal hordozott adatbázisok bekívánkoznak az 
integrált rendszerekbe, növekszik a kép- és mul
timédia fájlok száma. Mindezen kihívásoknak ma 
a kliens-szerver architektúrájú rendszerek lát
szanak megfelelni. Bár időigényes, a hagyomá
nyos könyvtári információs rendszereknek át kell 
térniük a más filozófiával tervezett rendszerekre, 
s a nyomtatott dokumentumok egy részét 
elektronikusan továbbíthatóvá kell formálni.

3. A CD-ROM formájú nagy referensz-művek 
megjelenése mellett növekszik a nyomtatott fo
lyóiratok elektronikus leképezéseinek száma, s 
így az érkeztetés automatizálása mellett az auto
matikus kép-tárolást és az elektronikus folyó
iratpolcot is ki kell fejleszteni.

4. Az OPAC-ok harmadik generációjának fő 
problémája a természetes nyelven megfogalma
zott keresés lehetővé tétele, s a fejlődésnek ez 
az iránya szemben áll azzal a másikkal, ami a 
rendszerek közötti kapcsolatokat, a nagy hálóza
tokon elérhető különféle OPAC-ok egységes ke
zelhetőségét célozza.

5. A távböngészést hogyan teszi lehetővé az 
új technológia, fogja-e objektum-orientált grafi
kus interfész a polcon sorjázó könyveket imitálni 
-  ezekbe bele kell tudni nézni (legalább a címla
pok és a tartalomjegyzékek beviendők).

6. Ha a virtuális könyvtár valósággá válik, az 
elérhető információforrások kiválasztása okoz 
majd a mai katalógushasználathoz hasonló gon
dokat, amin esetleg egy új fajta könyvtári szolgá
lat megjelenése segít majd.

Annyi bizonyos, hogy a könyvtárak hálózata 
mindaddig nem válik virtuális könyvtárrá, amíg a 
használó rendelkezésére nem áll egy virtuális 
katalógus, mely a hozzáférést lehetővé teszi.

(Mohor Jenő)
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Könyvkiadás és könyvkereskedelem a Dél
afrikai Köztársaságban, különös tekintettel a 
feketepiacra

Könyvkereskedelem; Könyvkiadás

A Dél-Afrikai Köztársaság könyvkiadásának 
egyik jellemzője, hogy nem tükrözi az ország de
mográfiai összetételét. A könyvkiadást nagyrészt 
a fehérek finanszírozzák és felügyelik, s mosta
náig csekély erőfeszítés volt tapasztalható a fe
kete olvasó igényeinek a kielégítésére. Ennek 
egyik oka az, hogy a könyvpiac csekély, és a fe
ketepiac aránylag fejletlen. További problémát 
jelent, hogy a könyvkiadóknak nem állnak ren

delkezésükre a feketepiachoz vezető terjesztési 
csatornák. A fekete bőrű lakosság elégtelen ol
vasási kultúrájához az is hozzájárul, hogy a köz- 
könyvtári rendszer nagyrészt elérhetetlen a feke
ték számára, és az iskolai könyvtárak sem meg
felelőek. A jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy a 
gyarmatosítási érdekek és a kiadói hegemónia 
milyen hatást gyakorolt egy „bennszülött” kiadói 
ipar kifejlődésére. Áttekinti a rendelkezésre álló 
terjesztési csatornákat, s a könyvtárak és az ok
tatás könyvbeszerzésének a könyvkiadásra gya
korolt befolyását. A fekete olvasókat érintő 
könyvkiadással kapcsolatban a cenzúra és az 
Európa-központúság következményeit is vizsgálja.

(Autoref.)
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Az ismertetett cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)
Am.Libr. -  American Libraries (US)
Ann.Libr.Sci.Doc. -  Annals of Library Science and Do

cumentation (IN)
Art Libr. J. -  Art Libraries Journal (GB)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotekoved. -  Bibliotekovedenie (RU)
Bibliothek-Bibliothek (DE)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Boll.AIB. -  Bolletino Associazione Italiana Biblioteche 

(IT)
Bottom Line -  The Bottom Line (GB) 
Brit.J.Acad.Librariansh. -  British Journal of Academic 

Librarianship (GB)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibl.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France 

(FR)
Coli.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Collect.Manage. -  Collection Management (US) 
Doc.Bibl. -  Documentation et Bibliothéques (CA)
El.Libr. -  Electronic Libraries (I)
FID News Bull. -  FID News Bulletin (I)
IFLAJ.-IFLA Journal (I)
INSPEL -  INSPEL (I)
Int.J.Inf.Libr.Res. -  International Journal of Informa
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Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document 

Supply (GB)
J.Doc. -  Journal of Documentation (GB)

J.Interlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply -  Journal of Interli
brary Loan, Document Delivery and Information 
Supply (GB)

J.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and Informa
tion Science (GB)

Knowl.Org. -  Knowledge Organization (I) 
Libr.Assoc.Rec. -  Library Association Record (GB) 
Libr.Hi Tech -  Library Hi Tech (US)
Libr. J. -  Library Journal (US)
Libr.Rev. -  Library Review (GB)
Libri -  Libri (I)
Mitt.Ver.Österr.Bibi. -  Mitteilungen der Vereinigung 

Österreichischer Bibliothekare (AT)
N.Z.Libr. -  New Zealand Libraries (NZ)
Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE) 
Nauen.Teh.Bibi. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki 

(RU)
Online CD-ROM Rev. -  Online and CD-ROM Review 

(GB)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
Prz.Bibl. -  Przeglad Biblioteczny (PL) ;
Public Libr. J. -  Public Libraries Journal (US)
Sei.Tech.Libr. -  Science and Technology Libraries 

(US)
South Afr.J.Libr.Inf.Sci. -  South African Journal of Li

brary and Information Science (ZA)
Wilson Libr.Bull. -  Wlson Library Bulletin (US) 
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zentralblatt für Biblio

thekswesen und Bibliographie (DE)
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