
Tószegi Zsuzsanna: Multimedia 
a könyvtárban. Biblíotheca

Formás, színes borítójú kötetet vehetünk kézbe az Akadémiai Kiadó jóvoltából, a hozzá tartozó CD- ROM melléklet is hasonló színekben játszik. Kellemes tehát a kezdet. Nagyon sok könyvtár lehet, ahová eljutott a kiadvány. A vonzó külső' mellett sok egyéb tényező is hozzájárulhatott ehhez. Akik könyvesboltban találkoztak vele, a hátsó borítón 
György Péter ajánlását olvashatták, amely a multimédiáról, a holnap könyvtárával és olvasójával foglalkozik. Végső összegzése: „A válaszok újra és újra 
összefüggenek a multimédiával. Tószegi Zsuzsa 
nagyszerű könyvével. A reklám korában élve sem 
mondhatok mást: e könyvet nem pusztán érdemes 

forgatni, de hasznos is. ” Mivel a könyvet a lemezzel együtt fóliázva árulják, többet előre nem tudhattak meg.Sokaknak információt és garanciát jelenthet a szerző, Tószegi Zsuzsanna személye. Találkozhattak

írásaival a könyvtári szaklapokban és az egyes számítástechnikai lapokban (CD Panoráma, Új 
Alaplap), ha már előzetesen tájékozódtak a CD- ROM-okról, az ő összeállításában találkozhattak a magyar kiadású CD-ROM-ok diszkográfiájával különböző formákban (legelőször 1995-től az Új Alaplapban, folytatásokban, azután az Intemetto című hálózati folyóiratban, ennek anyagával folytatásokban a Könyvtári Levelezőlapban, majd az OSZK honlapján, ma pedig már a Neumann Házén is). Sokan tudhatják róla, hogy milyen része volt az NPA CD-ROM változatának megjelenésében, olvashatták könyvét a képi információról, s arról is hallhattak, hogy a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár igazgatója, s bizonyára nem mondtam el mindent róla.Mások a napilapok hirdetéseiben találkozhattak a könyvvel, majd azt követően az Új Könyvek (ahol
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ebben az évben örvendetesen sok CD-ROM-ot is felvesznek) 2. számában (9802004) olvashattak részletes ajánlást róla. Az OSZK Híradóban (1997. 11- 12. sz.) a könyv előszava és György Péter ajánlása jelent meg, a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros 1998. márciusi számában (41-43. p., csak a könyvről) 
Vajda Koméi: A hermeneutika univerzalitásáról avagy könyv a multimédiáról c. írása, legújabban pedig Szincsák László tollából Bibliotheca 
na - Gondolatok a könyvtárban címen a CD Panoráma legújabb számában (1998. 1. sz. 37. p.) ismertetést, mivel a Könyvtári Figyelőben ilyen úgysem jelenhet meg, itt utalok a cikkhez tartozó három színes képernyőképre a lemezmelléklet anyagából.
A könyv

A könyv tartalomjegyzéke rendkívül részletes, ötoldalas, és ha jól számoltam, 175 kis részfejezetre bomlik. Pontosabban, ebben a számban benne van a nagyobb részek címe is. A részek, fejezetek nincsenek számozva, ezek hierarchiáját a tartalomjegyzékben az elrendezésből (az alfejezetek egyre beljebb szerepelnek), a szövegben a címek betűméretéből tudjuk megállapítani. Igazából azonban csak a könyv átíapozása segít bennünket abban, hogy megállapítsuk, a bevezető részt és a függeléket nem számítva a könyv öt nagyobb részre bontható.: Könyvtár és számítástechnika 15-47. p., A számítógép 49- 122. p„ A multimédia alkotóelemei 123-149. p., Multimédia programok készí
tése 151-173. p., A multimédia a könyvtárban 175-253. p.Mivel a címlap verzójáról megtudhatjuk, hogy a könyv a felsőoktatási tankönyvtámogatási program keretében készült, az Elöljáróban néhány hasznos 
tudnivaló a tankönyvről című bevezetésben pedig azt olvashatjuk, hogy 
„Könyvünk elsősorban a gyakorló könyvtárosoknak készült, mert az ő számí
tástechnikai alap- és továbbképzésükhöz kíván segítséget a d n i . (11. p.), mi is elsősorban ebből a szempontból fogjuk nézni először magát a könyvet, utána pedig a hozzá tartozó, Bibliotheca multimediana című CD-ROM-ot.
Ha elkezdjük olvasni a könyvet, máris érzékelhetjük, hogy milyen élvezetes stílusban íródott. Ez mindenképp fontos, mert azok számára, akik kezdők a számítógépek használatában, sok számítástechnikai könyv szövege minden szakszerűsége ellenére túlságosan száraz, nem könnyen emészthető lehet. Itt erről nincs szó. Ehhez hozzájárul az is, hogy az első fejezet, a Könyvtár és 
számítástechnika nem a technika, hanem a felhasználó felől indít, jellemző részcím Az ember és a gép párbeszéde, ehhez kapcsolódik az ezt szolgáló felhasználói felület fejlődésének bemutatása, majd az elektronikus számítógépek fejlődésének felvázolásába illesztve a könyvtári alkalmazás lehetőségei-
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nek bemutatása az online kereséstől (utalva előzményére, a mágnesszalagos rendszerre) a hagyományos online katalóguson keresztül a multimédia OPAC-ig , az Interneten belül a World Wide Webig. A fejezet a könyv témájához kapcsolódó alapfogalmak (multimédia, hipertext, hipermédia) tisztázásával zárul. A multimédia kapcsán egy hivatkozást találhatunk Ralf Steinmetz: Multimédia című, magyarul 1995-ben megjelent könyvének 26. oldalára, ugyanakkor itt az időfüggő és az időfüggeüen médiák tárgyalása már a 24. oldalon szerepel, a multimédia erre épülő definíciója pedig a 27-en. Ezt azért szükséges kiemelni, mert a multimédia fogalma Tószegi könyvének 41. és 42. oldalán is jelentős részben ezen a két fogalmon alapul. Különben is feltűnő már ebben a fejezetben is a hivatkozások alacsony száma, érdemes lett volna a háttéranyagként felhasznált szakirodalmat is megadni az egyes résztémák iránt mélyebben érdeklődő olvasók számára. A második fejezet A számítógép címen általános számítástechnikai bevezetőt nyújt, nagyobb terjedelmet szentelve a hardvernek, a legalapvetőbb eszközöktől eljutva a multimédia szabványokig és hardvereszközig, a szoftverrel foglalkozó részen belül az operációs rendszerekkel és a hálózatok típusaival, eszközeivel foglalkozik részletesebben.
A multimédia alkotóelemei című fejezet három nagy kategóriával foglalkozik: a digitális képpel (itt tárgyalva a színrendszereket, az állóképeket, az animációt és a videót, illetve az ezek létrehozását szolgáló programokat), a hangot és a szöveget (szintén programokkal), végül együtt tárgyalja az alkalmazási lehetőségeket Microsoft Windowsban.Mindez azért is fontos, mert a következő fejezet már a multimédia programok készítésével foglalkozik, elsősorban annak megtervezésével. Ehhez modellként a könyv CD-ROM mellékletével kapcsolatos megfontolásokat vázolja. Ebben a fejezetben találjuk a könyv további ábráit az Egy multimédia al
kalmazás felépítése részen belül egyes összetevőkhöz (a menürendszer, szöveges állományok, inter

aktív felületek) kapcsolva, a színek és képek és a hangok esetében itt természetesen nincs ilyen lehetőség. Multimédia fejlesztő programok bemutatásával zárul a fejezet.Az kérdéses lehet, hogy a könyvtárak mennyire alkotói a multimédia programoknak, az viszont kétségtelen, hogy felhasználói. Most érkeztünk el ahhoz a fejezethez, amelynek a címe is csaknem teljesen megegyezik a könyvével, A multimédia a 
könyvtárban. A fejezet összességében nem nyújt annyit, amit a címe alapján várhatnánk, hiszen a könyvtári alkalmazásnak csak bizonyos vonatkozásaival foglalkozik, a könyvtár funkcióváltozásának tárgyalása után az állománygyarapítással, a bibliográfiai leírással és az elektronikus dokumentumok szerzői jogi kérdéseivel. Az állománygyarapítás lehetőségei és forrásai részfejezetben feltűnően nagyobb terjedelemben olvashatunk a hálózati információforrásokról, mint a multimédia CD-ROM-ok beszerzéséről, pedig még jelenleg is ezek a multimédiás anyagok közvetítésének igazi eszközei. A CD-ROM-okkal foglalkozó egy oldalon belül hazai eszközként a magyar CD-ROM-ok diszkográfiája, a külföldi címjegyzékek közül az azóta már többször is gazdát cserélt, TFPL-ként emlegetett összeállítás szerepel. Arról külön nem olvashatunk, hogy a beszerzés és a feldolgozás után mit is kezdjünk a könyvtárban a CD-ROM-okkal. Az állománygyarapítási tanácsadó mellett ezt is helyettesíthetik azok az utalások, amelyeket a fejezet nagyobbik részében 
Néhány hazai és külföldi CD-ROM  ismertetése cím alatt olvashatunk egyes CD-ROM-okhoz kapcsolódóan. Mindig örömmel olvastuk azokat az ismertetéseket, amelyek Tószegi Zsuzsanna tollából különféle folyóiratokban, legnagyobb számban a CD Panorámában megjelentek. Elsősorban ezeket használja fel itt is, korábbi írásait szükség szerint lerövidítve, illetve kiegészítve. Hogy ezek az ismertetések nem mindig érvényesülnek annyira, mint az eredeti megjelenési helyen, arról nem a szerző tehet, hanem a megjelenés technikája, elmaradtak
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azok a színes képernyőképek, amelyek a korábbiakban alátámasztották mondanivalóját. A magyar lemezek ismertetésére négy nagyobb csoportba sorolva kerül sor (Az iskolai tananyaghoz kapcsolódó 
lemezek, Szótárak, nyelvoktató programok, Kulturá
lis örökségünk CD-ROM-okon, A Magyar Nemzeti 
Múzeum millecentenáriumi CD-ROM-sorozata). Az, hogy ezeken belül csak a lemezek címét olvashatjuk az ismertetés előtt, indokolható azzal, hogy rövid leírásukat úgyis megtaláljuk a függelékben szereplő diszkográfiában, az idegen nyelvű lemezek esetében azonban fontos lett volna annak meghatározása, hogy a Britannica CD, a Microsoft Encarta, a 
Bertelsman és a Booksheli melyik kiadásáról is van szó. Érdemes lett volna itt másfajta lemezekre is felhívni a figyelmet, például a Dorling Kindersley kiadványaira, amelyek valóban a szakma csúcsát jelentik.A függelékben jelmagyarázat és a CD-ROM melléklet tartalmának vázolása után két nagyobb összeállítást találhatunk, Multimédia kisszótárat (a hasznos a fontosabb kifejezések definíciói közül, bár maga a könyv részletesen tárgyalja, leginkább a multimédiáét hiányolhatjuk), valamint A magyar 
CD-ROM-ok diszkográfiáját 1990 decemberétől 1997 
júniusáig. A bevezetésben említettük már, milyen úttörő szerepe volt Tószegi Zsuzsannának ezen a téren. A kezdeti összeállítások tematikusak voltak, itt a hálózaton található változatnak megfelelően betűrendes listát találhatunk. Azok számára, akik nem férhetnek hozzá a felfrissített anyaghoz, még mindig érdekes lehet ez az összeállítás. Azt szokták mondani, hogy a könyvtárak számára a legtöbb gondot az időszaki kiadványok jelentik, ez itt is érvényesül, a sajnálatos megszűnések (ABCD, Korongvilág, Other Side), átalakulások, az ár vagy a megjelenési gyakoriság változásai itt nem tükröződnek.
Bár összességében a könyvtári alkalmazásokról kisebb mértékben esik szó a könyvben, mint az elő

zetesen vártuk volna, könyvtárosi szemmel nem túl sok kifogásolnivalót találhatunk az anyagban. Gondosabb lektorálás kiszűrhette volna a 35. oldal tetején azt a példát, amely szerinti a Boole-algebrában az orszagh.doc ÉS orszhaz.jpg ÉS himnusz.wav kifejezés azt jelentené, hogy mindegyik jelzett dokumentumot szeretnénk megkapni, vagy helyesbíthette volna a 207. lapon „a külföldi periodikumok alapján készült CIKK adatbázist” megállapítást, de ezzel együtt is jó szívvel lehet ajánlani jelenlegi és leendő könyvtárosoknak.
A lem ezm ellék let (Bibliotheca 
m ultim ediana)
Mit tudhatunk meg előzetesen a 
lemezmellékletről?

Utaltunk már a Multimédia programok készítése című fejezetre, amelyben a 152-153. oldalon Célki
tűzések, feladatok, Erőforrások és Egyéb szempontok megnevezés alatt pontokba foglalva olvashatjuk az elképzeléseket.A Függelék a könyv 255. oldalán a jelmagyarázat mellett a következőket sorolja fel Bibliotheca multimediana -  a tankönyv CD-ROM melléklete cím alatt:
A tankönyv szövege hipertextben Szép magyar könyvtárak (részletek)Képek az írás történetéből A magyar nemzeti bibliográfia története A magyar könyv története Hogyan lett a könyv közkincs?A papír története
A lemez borítóján (hátsó) ennek csak egy részét sorolja fel (a hétből négyet), mindegyiket másként megfogalmazva:
© Magyarország műemlékkönyvtárai
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© írástörténet © Könyvtörténet © A papírgyártás története
A lemezmelléklethez külön használati útmutató, ismertetés nem kapcsolódik. Témájának megfelelően a könyv lehetőséget adhatott volna annak bemutatására is, hogy milyen dokumentációt érdemes készíteni egy lemezhez, ezt azonban teljes mértékben elmulasztották. A lemezről a producer, Posta Pál nevét olvashatjuk le, a többiek nevét a könyv bevezetőjéből ismerhetjük meg ( Ferenc, a lemez multimédia anyagának szerkesztője, Kovács Roland programozó, Nagy Balázs, grafikus).
Mit várhatunk egy olyan lemeztől, amely kifejezetten a könyvtárosok számára érdekes témákat dolgoz fel, a formai megoldásokra figyeljünk-e elsősorban, amelyek illusztrálhatják a könyvben olvasható megállapításokat azzal kapcsolatban, mit várhatunk egy multimédia anyagtól, vagy arra, menynyire érvényes, pontos, naprakész a közvetített tartalom, amivel a használók, könyvtárosok és mások találkozhatnak. Úgy, gondoljuk, mindegyik szempont érvényesülése fontos lehet.
Egyéb előzetes információk híján a Windowsból indulva bátran rákattintunk a BIBLIOMM.EXE fájlra, s nem is csalódunk, elindul a program. (Másokkal beszélve kiderül, hogy ez nem mindig ilyen egyértelmű, de mivel több gépen is sikerült, nem írunk tesztelési környezetet, s nem tudunk általánosítani, milyen gépen működik, milyenen nem.)Indításkor a Gutenberg-albumba című Vörösmar- ty-vers részletét hallhatjuk Bessenyei Ferenc előadásában (itt ezt csak kitalálni tudjuk, a kilépéskor, a vers másik részleténél mindezt ki is írják). Amikor ez véget ér, beugrik a lemez főmenüje.Külön részben látható a könyvanyag: Multimédia a könyvtárban, s külön, egymás után felsorolva sze

repel a másik hat téma: Szép magyar könyvtárak, Képek az írás történetéből, A magyar nemzeti bibliográfia története, A magyar könyv története, Hogyan lett a könyv közkincs, A papír története (A könyvnek volt igaza a lemezborítóval szemben.) Mivel a könyv anyagát már ismerjük, először a többi részt nézzük meg sorban.
Szép magyar könyvtárak

17 települést látunk kiemelve Magyarország térképén, Budapest kivételével mindegyik mögött egy- egy könyvtár bemutatását találhatjuk. Ezek a kö- vetkezőek: Sopron, az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára; Sárvár, a Sylvester János Városi Könyvtár; Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár; Zirc, Reguly Antal Műemlékkönyvtár; Keszthely, Helikon Könyvtár; Pécs, a Janus Pannonius Tudományegyetem Központi Könyvtára; Bonyhád, Városi Könyvtár; Baja, Ady Endre Városi Könyvtár; Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár; Kecskemét, Katona József Könyvtár; Vác, Katona Lajos Városi Könyvtár; Gyöngyös, Bajza József Műemlékkönyvtár; Eger, Főszékesegyházmegyei Könyvtár; Debrecen, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára; Szeged, Somogyi Könyvtár; Sárospatak (nem működik)Minden bemutatáshoz egy vagy két kép tartozik (a könyvtárról külső vagy belső képet adva), az aláfestő zene után meghallgathatjuk a könyvtár bemutatását, aztán eltűnik a kép, visszaugrunk a térképre. Budapest esetében újabb térképet kapunk, amelyen 7 intézmény nevének rövidítése szerepel, ezek közül egy furcsa (az Országgyűlési Könyvtár ORSZGYK formában), három pedig bizonyos fokig téves (MTA KK, OMKDK, BMEKK), ezeket csak részben korrigálják a bemutatásnál, az OM1KK a feliraton Országos Műszaki Információs Központ, csak kimondva lesz és Könyvtár is, a BME KTK itt is a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára ma
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rád. A legtöbb képet (5 egy képernyőn) az OSZK- ról kapjuk, s messze a leghosszabb szöveg is erről az intézményről szól.Nem derül ki, hogy a képeket kik készítették, kik mondják el a szöveget (egy férfi, két nő).
Képek az írás történetéből

29 kis kép közül mi választhatunk. Valamelyikre rákattintva láthatjuk a hozzátartozó képet, s hozzá magyarázó szöveget hallgathatunk meg.Szabadon lehet választani, hogy melyiket akarjuk megnézni, de ajánlatos sorban haladni. A kis képek alapján nem mindig lehet előre kitalálni, miről is van szó. Szerencsés a megoldás abból a szempontból, hogy ugyanazt többször egymás után is megnézhetjük, ha nem volt elegendő az idő első alkalommal, visszatérhetünk ahhoz, amit megkedveltünk.
A magyar nemzeti bibliográfia tör
ténete

Érthetetlen, hogy, hogy ebben a formában miért került a lemezre.Az itt található szöveg Kertész Gyula: Könyvtári tá
jékoztatás I. Általános tájékoztatás jegyzetére emlékeztetett, s ellenőrizve kiderült, hogy valóban az lehetett az alapja. Annak ellenére, hogy sokszor szó szerint megegyezik a szöveg, vannak azonban lényeges különbségek.A jegyzetben rendezett, tagolt szöveget találhatunk, még a több mint húsz évvel ezelőtti, a jegyzeteknél szokásosan alkalmazott nyomdatechnika is lehetővé tett aláhúzásokat, a betűméret változtatását, pontokba foglalva az egyes részek (itt bibliográfiák) elválasztását.Amit a lemezen kapunk, az a jegyzetből a ma
gyar nemzeti bibliográfia kezdetei és a Az R M K  és

az RM N Y  fejezeteknek felel meg, tehát témája szőkébb annál, mint amit címként egyből kétszer is olvashatunk.Elmarad a jegyzet bevezetője, ugyanazzal a betűtípussal egyből Czvittinger Dávid munkájával kezdi, címét betűkihagyással (Literatae helyett Literate szerepel) közölve. A cím után az első mondatból elmaradnak az eredetiben használatos írásjelek (zárójel, kötőjel), csak a vesszők és a pont maradnak meg pontosan. A későbbiekben sokszor a vesszők is elmaradnak a szövegből, ami erősen zavaró. (A Czvittingerről szóló részben pl. a mint, ezért és mi
vel elé nem kerül vessző.)
Horányi Eleknél a cím fordításában tartománybelieknek helyett tudománybelieknek szerepel, Sándor 
István beleolvad Wallaszky Pa'/ba.A legnagyobb teret Szabó Károly munkája kapja, hosszú rész (majdnem) szó szerint került be a jegyzet 198-199. oldaláról. Nem teljesen szó szerint azonban, hiszen már az átvett címben könyvtára helyett könyvár olvasható, az Erdélyi Múzeum Egylet helyett Egyesület, kellett helyett kell, de van kisbetűvel kezdődő mondat is, máskor pedig a pont is elmarad a mondat végéről.
Sztripszky Hiador és Dézsi Lajos kiegészítéseinek lerövidített bemutatásába beleolvad a Régi magyar- 
országi nyomtatványok rész címe. Időben sem Sztripszky, sem az RMNy kezdetei nincsenek elhelyezve. A jegyzethez képest az az újdonság, hogy az annak lezárta után megjelent 2. kötetre is történnek utalások, ehhez azonban nem műidig igazítják a jegyzetből átvett mondatokat. Lezárásul a két kötet közreműködőit sorolják fel.Szerencsére a magyar nemzeti bibliográfia tényleges története itt nem zárul le, csak a lemezen, így azok számára, akiknek ebből a témából vizsgázniuk kell, ne (csak) innen készüljenek rá. Pedig a magyar nemzeti bibliográfia története ideális lenne számítógépes feldolgozásra, jelen formájában azonban inkább az elektronikus dokumentumok ellenzőit erősítheti meg hitükben (bár ebben a formá-
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bán csak az elektronikus dokumentumok legelszántabb hívei vállalkoznak valószínűleg végigolva- sására).
Ebből a részből máshogyan kell visszatérni a főmenübe, mint az előző kettőből, fölötte az állandó menüpontokat láthatjuk, amelyek közül azonban csak a kilépés működik, a többinek jelen esetben nincs funkciója.Ha visszatérünk a főmenübe, és sorban akarunk haladni, akkor A magyar könyv története vár ránk. A Pray kódextől indulva 51 képernyőképen 17 perc alatt rohanhatunk végig a magyar könyv történetén, tehát átlagosan 20 másodperc jut egy képre (amelyen esetenként több címlapfotó is látható). Itt hiába szeretnénk valamelyik kedvencünket újra megnézni, pontosabban megtehetjük, csak az összes előzőt is végig kell várnunk, s utána a kiszabott időtartamot fordíthatjuk az adott képre.
Hogyan le tt a könyv közkincs?

Ez a rész nehezebben válik számunkra közkinccsé, mivel rákattintva a Kérem telepítse a böngészőt utasítást kapjuk, s nincs is választási lehetőség, csak az OK-val elfogadni. Némileg szerencse, hogy az csak információ (Information), semmi sem történik a kattintás után.Ha jobban körülnézünk a lemezen, már a menün kívül, akkor felfedezhetjük a Microsoft Internet Ex- plorer Telepítőt, amely Windows 95-öt vagy Windows NT 4.0-át követelne meg, ez furcsa ahhoz képest, hogy a könyv 153. oldalán a lemezzel kapcsolatos egyéb szempontok között azt olvashatjuk, hogy „a potenciális vevőkör főként a könyvtári kö
zösség, átlagos kapacitású gépparkkal, jellemzően 
386DX vagy 486 PC, kétszeres sebességű 
lejátszóval Windows3.1 szoftverrel”Ha már van böngészőnk, ne próbálkozzunk az Internet Explorer telepítésével (tapasztalatok szerint

épp elég gondot okozhatna később), a Netscape valamelyik változata is elég lehet.A KOZKINCS könyvtárban, a KOZKINl.HTM -et elindítva 40 képet láthatunk, illetve a hozzájuk tartozó szöveget olvashatjuk (az ősember barlangfestményeitől Szabó Ervinig), elég hosszú ideig tart, amíg az egészet be tudjuk tölteni.Ha ez sikerült, akkor tetszőleges időt tölthetünk el az anyaggal. Egy-egy fekete fehér kép az egész képernyőt kitölti, így a fölötte levő szöveget azelőtt kell olvasnunk, mielőtt a teljes képet láthatnánk. Néhol a képekhez közvetlenül tartozó szöveg mellett definíciókat találhatunk (kódex, iniciálé, miniatúra, Corvina, Gutenberg, láncos könyv, Heltai Gáspár, Misztótfalusi Kis Miklósj.A képek szövegének megfogalmazásmódjából azt lehet sejteni, hogy egy régebbi diafilm anyaga szerepelhet itt, de a kiadás idejét, az alkotók nevét nem ismerhetjük meg, ahogyan az említett definíciók esetleges forrását sem. Kisebb elírások mellett elsősorban a vesszők elég gyakori hiánya zavarhatja még a használat élvezetét.
Ha sorban haladunk a menüben, akkor még A pa
pír történetét választhatjuk, itt kevesebb mint 10 perc alatt 29 képet láthatunk, újra 20 másodperc az átlag, s hasonló módon nem állhatunk meg egyik képnél sem. (Ha a könyv multimédia definícióját tekintjük, ezek a hangosított képsorozatok nem is tekinthetőek igazán multimédiának, mivel a korlátozott ideig látható képeket nem tekinthetjük idő- függetlennek.)
Próbálkozhatunk persze másfajta használati móddal is. Ha böngészőt használunk, akkor az eddig látott anyagokhoz is hozzáférhetünk más formában. Például A magyar nemzeti bibliográfia története MNB.DOC-ként sokkal szebb formában is megjeleníthető, mint ahogyan azt a menüből kapjuk meg. Olyan részeket is korlátlan időre megkaphatunk (BMP és GIF kiterjesztésű képeket), amelyeket előzőleg csak korlátozott ideig láthattunk. Ekkor azon-
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bán már teljesen szétválik egymástól a kép és a hang, ilyenkor hiányzik legjobban a képaláírás ahhoz, hogy megtudjuk, mit is láthatunk. A PAPÍR (A papír története) és a MAKOTO (A magyar könyv története) könyvtárban található képekre vonatkozik ez elsősorban (a KEIRTO (Képek az írás történetéből) és a SZEMAKO (Szép magyar könyvtárak) azért kevésbé érdekes, mivel ennek anyagából addig is válogathattunk, mi határozhattuk meg a sorrendet).Időközben az INFO.TXT fájlban A lemez működésé
vel kapcsolatos hasznos tudnivalókéit, találhatunk, ezek egy része az alapprogram indítására, a többi a munkafüzet (munkafu.zet) tartalmával kapcsolatos információkra vonatkozik. (Itt részben olyan anyagokat is találhatunk kipróbálásra, amelyekkel idáig nem találkozhattunk, másik HTML dokumentumot, hangmintákat, videót is.) A szabadon felhasználható anyagok valóban megkönnyíthetik a könyvtároshallgatók dolgát, egyszerűbb lehet valamit innen átvenniük, mint nyomtatott dokumentumról beszkennelni (volt is már ilyen példa), mégis újra ki kell fejeznünk sajnálkozásunkat amiatt, hogy az eredeti forrásokról nem szerezhetünk tudomást.Utoljára hagytuk azt a részt, amivel nyomtatott formában már találkozhattunk, a tankönyv szövegét. A könyv bevezetése szerint: „A tankönyv teljes szö
vege megtalálható a CD-ROM mellékleten, mégpedig 
hipertext formátumban (hogy ez micsoda, arra is 
választ kap az olvasó, ha föllapozza a vonatkozó ré
szeket) . ” (12. p.)A nyitó képernyőről a tartalomjegyzékre ugorhatunk, s onnan választhatjuk ki a minket érdeklő fejezetet. Ez nem könnyű feladat, mert egyben található az egész, sorban egymás után, még olyan tagolás sincs, mint a könyvben, a hierarchia egyáltalán nem érzékelhető.A szövegben való navigáláshoz a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre: sorban lépegethetünk a fejezetek között (előre és hátra, illetve az ad

dig megtett utat is áttekinthetjük, időnként váratlanul visszajutunk a tartalomjegyzékbe).A könyv előszavában az alábbbiakat olvashatjuk: 
„Ha a tisztelt Olvasó átlapozza a tankönyvet, joggal 
teheti fö l a kérdést: Miért nincsenek képek egy multi
médiáról szóló k ö n y v b e n ?Ennek két oka van: egy
részt -  ahogy föntebb említettük -  a tankönyv teljes 
szövege megtalálható a melléklet CD-ROM-on, 
amelynek akár azt a címet is adhattuk volna: ” a 
multimédia a könyvtári gyakorlatban”. Másrészt így 
lényegesen olcsóbb a könyv előállítása, és ez sem el
hanyagolható szempont. " (12. p.)Láthattuk már, hogy az egyéb részekben milyen formában találhatunk képeket, az viszont meglepő, hogy a tankönyv szövegéből még a könyvben szereplő ábrák is kimaradnak, a Hogyan változott meg 
a felhasználói felület? című fejezetben csak az 5. ábra felirata szerepel.Nem sikerült szépen az eredetiben keretes szövegek megjelenítése, s egyes felsorolások esetében az első néhány betű le is maradt.A könyv lapalji jegyzetei helyett itt csak hivatkozási számokat kapunk, ezeket azonban elég nehéz ellenőrizni, mivel nem lehet egy kattintással eljutni a hivatkozási számtól a hivatkozásig.Ezzel ellentétesen alakul a könyv végén található 
Multimédia kisszótár sorsa. Az ebben található fogalmak a szövegben kiemelve szerepelnek, s rájuk kattintva egyből megkaphatjuk a megfelelő definíciót. Ez a mód alkalmas lehet bizonyos fogalmak besulykolására, attól függően persze, hogy a felhasználó mennyire vevő erre. A gondot az jelenti, hogy szerepelnek utalások, amelyeket a nyomtatott változatban könnyebb követni (pl. BMP lásd bittérkép, CD-ROM-olvasó lásd CD-ROM-lejátszó, fiié lásd fájl, MB lásd megabájt), s ugyanígy egyes szócikkek végén is vannak lásd még utalások (pl. ISO 9660. Lásd még High Sierra, optikai lemez. Lásd még CD-ROM, CD-R, CD-MO), ezek kikeresése azonban nehézkes, közvetlen ugrási lehetőség nincs.
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A szövegen belül is történnek utalások például arra, hogy adott témáról melyik fejezetben lehet majd részletesebben olvasni, de itt is nekünk kell megkeresnünk a fejezetet. A gondot mindezekben az esetekben az jelenti, hogy valójában nincs szó hiper- textről abban az értelemben, ahogyan azt a Hiper
text, hipermédia c. fejezetben (42-46. p.) vagy a Multimédia kisszótár hipertext szócikkében olvashatjuk, hiányoznak az ugrópontok, a nemlineáris kapcsolatok jelölése.A nyomtatott változathoz képest pluszt jelent az, hogy a megfelelő' ikonra kattintva a fejezetcímeket betűrendben felsorolva is megtalálhatjuk, innen is választhatunk (az elején nagy számban az a és az névelővel kezdődő címek közül), valódi tartalmi visszakeresés lehetőségét azonban az biztosítja, hogy a szöveg minden egyes szavára lehet keresni. Valójában ez az egyetlen olyan lehetőség, amelyben a gépi változat jobb, mint a nyomtatott könyv, annak ellenére, hogy miután a keresés eredményeként megkapott fejezetcímek valamelyikét kiválasztjuk, mindig az elejétől kezdve kapjuk meg az adott fejezet szövegét, függetlenül attól, hogy azon belül hol is található a keresett szó. Kiválasztott részeken könyvjelzőt helyezhetünk még el. Ezt azon

ban nem nagyon érdemes megtenni A magyar CD- 
ROM-ok diszkográfiája esetében, mivel ennek csak a legeleje jelenik meg (az Angol-magyar, magyarangol jogi értelmező szótár az utolsó, pedig mások megállapítása szerint rajta van az egész a lemezen). Ezt még legutolsóként a Jegyzetek követik a tartalomjegyzék listáján, itt együtt kapjuk meg mindazt, ami, mint arra már utaltunk, a könyvben lapalji jegyzetekként szétszórva szerepel.
A lemez és a könyv csak együtt kapható, de feltehető, hogy a könyvet fogják nagyobb mértékben használni (ez feltehetőleg akkor is így lenne, ha a könyv nem sikerült volna jobban, mint a lemezmelléklet). Már az ára miatt (a képek hiánya nem a vásárlók számára tette olcsóvá) sem valószínű, hogy úgy lehetne tankönyvként használni, hogy minden érintett beszerezné a maga számára, de mivel a megcélzott csoport, a gyakorló könyvtárosok számára valószínűleg hozzáférhető, valóban érdemes lehet elolvasniuk a könyvet, amely formálhatja szemléletüket, amelyből gyarapíthatják ismereteiket, s remélhetőleg ahhoz is kedvet csinál számukra, hogy más, újabb forrásokból is tájékozódjanak az itt tárgyalt témákról.
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