
Használók képzése

98/194
SCHEFFLER, Dorothee: „Land in Sicht!” Entdek- 
kungsreise durch „Bibliothekarien” -  Konzeption 
und Praxis in dér Stadtbücherei Marburg =  Buch 
Bibi. 49.Jg. 1997 .11.no. 802-807.p.

Rés. angol nyelven

„Föld a láthatáron!” Felfedező utazás „könyvtáror
szágban” -  a Marburgi Városi Könyvtár gyermek
foglalkozásai

Használók képzése -gyermekkönyvtárban; Ifjúság 
nevelése olvasásra; Városi könyvtár

„A könyvtár szórakozás!” -  ez a mottója a „Közkönyvtár és iskola -  az együttműködés új formái” című programnak, amely jelenleg hat német városban folyik a Bertelsmann Alapítvány támogatásával. Mit teszünk azért, hogy e mottó valósággá váljon? A marburgi munka csak egy módját jelenti e kérdés megválaszolásának. Az elméleti fejlesztés során egy olyan modellt dolgoztak ki, amely különféle előfeltételekre épül, s ily módon bármilyen könyvtári környezetben alkalmazható. A legfontosabb alapelv az, hogy a gyerekek játéknak tekintsék a könyvtár felfedezését. A hangsúly nem a szerzőkön és a katalógusokon van, hanem a meglepetéseken és a megtalált kincseken. A felfedező utazás építőelemekből épül fel, így a 6-11 éves gyermekek számára, koruktól függően, rugalmasan változtatható. A marburgi tapasztalatok pozitívak: a tanárok és a gyermekek egyaránt lelkesednek a könyvtárért.
(Autoref. alapján)

Nyomtatott dokit 
mentumtípusok

Lásd 144
Audiovizuális, elek

tronikus, optikai 
információhordozók

98/195
CLAUSEN, Helga: Online, CD-ROM and Web: is it 
the same difference? =  Aslib Proc. 49.vol. 1997. 
7.no. 177-183.p.

Az online, a CD-ROM és a Web használata: kiszo- 
rftja-e az újabb információhordozó a régebbit?

Adatbázis; CD-ROM; Gépi információkeresés; Szá
mítógép-hálózat; Tájékoztatás -közgazdasági

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2. 387



Napjainkban a tájékoztatási termékek különböző hordozókon állhatnak rendelkezésre. Elvben például lehetséges, hogy ugyanazt a bibliográfiai adatbázist nyomtatott formában, mikroformátumban, CD- ROM-on, hagyományos online eléréssel és az Interneten egyaránt publikálják. A használók pénzügyi és technikai lehetőségeik függvényében választanak ezek közül. Igen nehéz megjósolni, hogyan alakul az egyes hordozók használata akár csak a közeli jövőben is.Az Európai Bizottság (DGXIII/E) 1996 októberében tette közzé tanulmányát az elektronikus tájékoztatási szolgáltatások európai piacáról (1994-es statisztikai adatokkal). Ebben azt is összegezte, miért nem használják az elektronikus tájékoztatási szolgáltatásokat:1) nem tudnak róluk (jobban támaszkodnak az elismert forrásokból származó objektív információkra);2) a kínálat és a kereslet nem találkozik (a keresett információ nem áll rendelkezésre elektronikus formában; a kínált információ nem használó-orientált; a kínált információ nem teljes, például nem tartalmazza a dokumentumok teljes szövegét);3) a szolgáltatások túl drágák (a közvetítés ugyanis több rétegű);4) a hálózat nem megfelelő, illetve a szolgáltatás nem eléggé használóbarát.Frissebb adatokat ad közre a Gale Directory of Data- bases 1997-es kiadása. Bevezetője 22 évet tekint át. Ez alatt harmincháromszorosára nőtt az adatbázisok száma, a rekordok száma kétszázhétszeresére, a teljes szövegű adatbázisok aránya 28-ról 51%-ra. Az utóbbi öt évben csökkent az online adatbázisok és hasonló mértékben nőtt a CD-ROM adatbázisok száma, megközelítően azonos maradt az egyéb hordozón közreadott adatbázisok részaránya.Az Európai Közösség DGXIII IMO (Information Markét Observatory) 1996-os jelentése szerint az elektronikus tájékoztatási szolgáltatások piacán 80%-os az online, 20%-os az offline szektor részesedése. Az online szektorban 40%-ot tesz ki a valós

idejű pénzügyi információ, 30%-ot a retrospektív online szolgáltatások, 7%-ot a videotex, 4%-ot az audiotex; az offline szektorban 6%-ot a CD-ROM, 3%-ot az egyéb offline szolgáltatások és 9%-ot az egyéb termékek.Dániában, amely fejlett könyvtár- és tájékoztatásüggyel rendelkezik, a közkönyvtárakban 1989 óta nagy figyelmet szentelnek az üzleti információk szolgáltatásának. Egy vizsgálat keretében Arhus megyében tanulmányozták a szolgáltatások igénybevételének alakulását és a különböző hordozók használatát az üzleti tájékoztatásban. A kezdeti fellendülés után 1995-től visszaesett a szolgáltatások használata a közkönyvtárakban. Ennek az volt az egyik oka, hogy az online adatbázisok közvetlen használata (a végfelhasználók által) egyre jobban elterjedt, másrészt igen sok üzleti tájékoztatási forrás elérhetővé vált CD-ROM-on is, harmadrészt pedig megkezdődött az Internet és a WWW térhódítása.Egy szűk körű e-postai felmérés keretében 1997 májusában hatvan tájékoztatási szakembert kérdeztek meg arról, hogyan látják a különböző hordozók jelenlegi és jövőbeni használatát (1999-ben). A válaszadók szerint csökkenni fog a nyomtatott segédletek és a külső online szolgáltatások igénybevétele, a WWW-n elérhető források kerülnek előtérbe. Ugyanakkor -  éppen az átmeneti időszakból adódóan -  a könyvtárak ma még előfizetnek a nyomtatott forrásokra is, jóllehet elektronikus változatuk már elérhető a hálózaton.A kereskedelmi online szolgáltatókra nehéz idők járnak. Az Internet elhódítja használóikat. Verseny- képességüket úgy növelhetnék, ha hatékonyabb keresőeszközöket fejlesztenének ki.A CD-ROM hatékony, olcsó, nagy kapacitású, sokféle hardverrel használható, hordozható médium, amelynek nagy előnye még tartóssága is. A CD- ROM 2000 után feltehetőleg a szöveges archívumok és a WWW elektronikus dokumentumairól készített biztonsági másolatok hordozója lesz. A CD-techno- lógia terén a CD audio előretörése várható.
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Az Internet egyre fontosabbá válik az információ- források között. Nagy potenciális használói piaccal rendelkezik; olcsó és gyors hozzáférést enged nagyszámú adatbázishoz; távközlési kapcsolatot biztosít a forgalmazókhoz; különböző csatornákon eligazítást ad; nemzetközi a hatóköre; kiváló dokumentumszolgáltatást nyújt; lehetőséget ad elsődleges publikálásra és teljes szöveges keresésre.Az elektronikus tájékoztatási szolgáltatások használóinak el kell sajátítaniuk bizonyos készségeket, hogy hozzájussanak az információkhoz. A Web könnyen megtanulható és használható -  egy bizonyos határig. Professzionális használatához speciális jártasságra (Web Information Literacy) van szükség, amelynek két komponense a tudás (az információ mibenlétének és az Internetnek az ismerete, amely gyarapítható) és az innovatív gondolkodás (a kreatív intelligencia).
(Hegyközi Ilona)

98/196
POWELL, Andy: Identifiers tor digital objects: col- 
lecting numbers =  Libr.Technol. 2.vol. 1997. 5.no. 103-104.p.
Az elektronikus információk új azonosítási rendsze
re, a DÓI (Digital Object Identifier)

Elektronikus publikáció; Előzetes kiadványszámo
zás; Számítógép-hálózat

Közismert tény, hogy a digitális objektumok legelterjedtebb azonosítója, az URL nem biztosítja az állandóságot és nem is igazi azonosító.Ezért is kezdte meg 1996-ban az Amerikai Kiadók Egyesülete (Association of American Publishers) a DÓI (Digital Object Identifier, Digitális Objektum Azonosító) kidolgozását, amelyet azóta 12 amerikai és európai kiadó használ és regisztrált 250 ezer esetben.

A DÓI első része egy előtag, amely a kiadót azonosítja és amelyet egy Directory Manager szerver tart nyilván. (Később több szerver fog működni, de jelenleg csak egyetlen Directory Manager működik, amely a 10-es prefixumot használja.)Az ettől „I" jellel elválasztott második rész magát a dokumentumot azonosítja a kiadó megítélése szerint alkalmas formában, lehetővé téve dokumentumok részeinek az azonosítását is. Az azonosítás itt történhet ISSN, ISBN, SICI és más szabványos kódok alapján is. Ebben az esetben javasolják, hogy a kód típusát szögletes zárójelben tüntessék fel.Egy fiktív időszaki kiadványt alapul véve, annak DOI-ja 10.1234/[ISSN] 1361-3200.A DOI-k és az URL-ek összekapcsolására használt rendszer (részletesebb információ a http://www.hand- le.net/ címen) vagy közvetlenül a digitális objektumra, vagy az objektumhoz jutással kapcsolatosan további magyarázattal szolgáló Web-oldalra mutat. A DOI-ról információk találhatók a http://www.doi.org címen. A más azonosítókkal való összevetésről a http://www.Ukoln.ac.uk/metadata/BIBLINK/wp2/ d2.1/ címen olvashatunk.
(Koltay Tibor)

98/197
SMITH, Wendy: The National Library of Australia’s 
Pandora project =  Libri. 47.vol. 1997. 3.no. 169- 
179.p.

Ausztrália nemzeti könyvtárának Pandora program
ja; online dokumentumok archiválása

Elektronikus publikáció; Különgyűjtemény; Megőr
zés; Nemzeti könyvtár

Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár egy elektronikus archívum kifejlesztésén tevékenykedik a jelentős ausztráliai online kiadványok hosszú távú elérhetőségének és megőrzésének biztosítására. A Nemzeti
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Könyvtár fő feladatát, a dokumentált kulturális örökség gyűjtését és feltárását szem előtt tartva alapos körültekintéssel dolgozták ki a kiválasztás, a megőrzés és a hozzáférés folyamatait. A Pandora projekt (Preserving and Accessing Networked Do- cumentary Resources of Australia) az 1996-ben megkezdett munkálatok eredménye.
(Autoref.)

98/198
PIKOWSKY, Róbert A.: Electronic joumals as a po- 
tential solution to escalating serials cost =  Ser. 
Libr. 32.vol. 1997. 3/4.no. 31-56.p. Bibliogr.

Az elektronikus folyóirat mint megoldási lehetőség 
a folyóiratárak emelkedésének problémájára

Elektronikus folyóirat; Folyóiratárak; Gyarapítási keret

A tudományos könyvtárak egyre kevésbé tudnak lépést tartani a folyóiratárak gyors emelkedésével és a szűkebb szakterületekre szakosodé lapok számána szaporodásával. A cikk először a folyóirat-előfizetés költségvetési kérdéseit vizsgálja, majd áttekinti az elektronikus publikáció történetét. Megállapítja, hogy az elektronikus és a nyomtatott folyóiratok a belátható jövőben egymás mellett fognak létezni. Arra a következtetésre jut, hogy az elektronikus fo- lyóratok megfelelő alternatívát jelentenek a nyomtatott változatokkal szemben, mert alacsonyabb áron hatékonyabb kommunikációt képesek megvalósítani a szakemberek között. Az elektronikus fo- lyóratok kiadásával valószínűleg újjáéled az egyetemek kiadói tevékenysége, és arányosan visszaszorul a kereskedelmi kiadók szerepe. Ettől az átalakulástól a tudományos folyóiratok árának csökkenése várható. Ebben a folyamatban a könyvtárosoknak aktív szerepet kell vállalniuk, ha el akarják kerülni a fejlődéstől való lemaradás kockázatát.
(Autoref. alapján)

98/199
NIGGEMANN, Elisabeth -  REINHARDT, Werner: 
1000 Zeitschriften lm Volltext elektronisch verfüg- 
bar. NRW-Bibliotheken und Elsevier: ein Konsortial- 
vertrag =  Bibliotheksdienst. 31 Jg. 1997. 11.no. 
2147-2150.p.

1000 folyóirat teljes szövege elektronikus úton el
érhetővé válik. Az észak-rajna-vesztfáliai könyv
tárak és az Elsevier konzorciumi megállapodása

Egyetemi könyvtár; Folyóirat; Kapcsolat intézmé
nyekkel; Szakirodalom -természettudományi és 
műszaki; Teljes szövegű adatbázis

Az Elsevier Science kiadó szerződést kötött a biele- feldi, duisburgi, esseni, hageni, münsteri, siegeni és wuppertali egyetemi könyvtárak konzorciumával, amelynek értelmében e könyvtárak 1995-ig visszamenőleg férhetnek hozzá 1000 tudományos, műszaki és orvosi folyóirat online változatához. Nyomtatott változatban eddig könyvtáranként 110- 280 cím, összesen mintegy 600 cím 1600 példánya volt hozzáférhető, most minden könyvtár elérheti az 1000 elektronikus címet. A könyvtárak vállalták, hogy 1999-ig fenntartják a nyomtatott változatok előfizetését. Az elektronikus változathoz korlátlan a hozzáférés a könyvtáron kívüli munkahelyeken és az egyetemi polgárok otthonaiban is. Használhatják a könyvtárak nem egyetemi látogatói is. A folyóiratok a szerződés lejárta után is a konzorcium tulajdonában maradnak, amely saját szerverére tölti le az anyagot. 1998 végéig legalább 750 címet PDF formában szolgáltat a kiadó. A folyóiratokhoz tartozó metaadatokat a tagkönyvtárak felhasználhatják saját adatbázisaikban, és a folyóiratokból könyvtárközi kölcsönzést nyújthatnak.
(Koltay Tibor)
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98/200
LLOYD-OWEN, Rob: On demand publishing -  re- 
searching its application to somé library problems: Pro- 
jectPhoenix =  Libr.Inf.Briefings. 74.no. 1997.1-21 .p.

A szükséglet szerinti publikálás: mennyiben alkal
mas bizonyos könyvtári problémák megoldására? 
A Phoenix program

Dokumentum -gépi információhordozón; Egyetemi 
könyvtár; Nyomtató; Szerzői jog; Tankönyv

A tematikus szám a Phoenix projekthez kapcsolódó ún. igény szerinti (on demand) kiadási és nyomtatási folyamatokat, eszközöket és technológiákat ismerteti. A program célja az egyetemi tantárgyakhoz ajánlott szövegek hozzáférhetőségének javítása volt a hallgatók számára. Összefoglalja a vizsgált technológiákat és a gyakorlati tapasztalatokat. Tájékoztat, hogyan érhetők el és telepíthetők a használt eszközök és dokumentációk. Végül közreadja elképzelését egy jövőbeli integrált rendszerről, amelyben a felvázolt részletek egy koordinált, egységes rendszerbe foglalva működnek.
(Autoref.)

98/201
PUMÁN, Randy: Where's the sex? Our double 
standards in visual média =  Libr.J. 122.vol. 1997. 
19.no. 31-33.p.

A szex helye a videó-gyűjteményben: a könyvtáro
sok kettős mércéje

Állománygyarapítási tanácsadó; Szexuális kérdé
sek -irodalomban; Videotár

Milyenek lesznek jövőbeli könyveink? A könyvek modern videováltozatai, melyekben az „olvasó” igé

nyei szerint vezérelheti a jeleneteket, dialógusokat és hangeffektusokat, vagy a hagyományostól merőben különböző virtuális regények?A cikk szerzője régi vágású úriember, aki ragaszkodik a hagyományos könyvekhez és a valódi olvasás öröméhez, mégis úgy érzi, a könyvtáraknak illetve a könyvtárosoknak reagálniuk kell a technikai fejlődés által felvetett számtalan új kérdésre.Válaszra váró kérdés például, hogy a könyvtárak miért hanyagolják bizonyos típusú videodokumen- tumok gyűjtését. Az elmúlt tíz évben számos könyvtárost megkérdezett, hogy megvan-e könyvtárukban „A szex öröme” című könyv. Szinte mindenki igennel válaszolt. A mű videó adaptációját viszont a könyvtáraknak csak töredéke szerezte be. Ugyancsak meglepően kevés könyvtárban található meg a Madonna szexuális fantáziáiról szóló képeskönyv, a „Szex” . Valószínűleg nem haboztak volna megvásárolni, ha önéletrajzi regényről lett volna szó, főleg ha az a New York Times bestseller listájának élén is szerepel. De úgy tűnik, nem vagyunk jóban a képi megjelenítéssel. Persze ez a megállapítás nemcsak a könyvtárosokra érvényes, hanem társadalmi szintű jelenség. Jó példa erre a világhírű Nabokov regény, a Lolita moziváltozata. A könyv viszonylag elfogadott mint irodalmi mű, de az Oszkár díjra jelölt rendező, Adrián Lyne nevével fémjelzett filmváltozat mégis nagy felzúdulást keltett. Szintén érdekes a Günter Grass regénye alapján készült „Bádogdob” című videofilm sorsa, melyet az Oklahomai Gyermek és Családvédő egyesület obszcénnek bélyegezve egyenesen kitiltott a városi könyvtár számítógépes rendszeréből.A szerző, aki a Videó Librarian c. folyóirat szerkesztője, úgy véli, ha a könyvtár élő intézmény akar maradni a jövőben is, meg kell találnia a kellő egyensúlyt a könyvek és a képi megjelenítésre alkalmas dokumentumok gyűjtésében a „kényes művek” esetében is. Sürgős lenne a dolog, hiszen az Internethez egyre szélesebb körben lehet hozzáférni. Ha nem sikerül tisztázni a képi megjelenítéssel kapcsolatban
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felmerült kérdéseket, teljesen felkészületlenül ke- Lásd még 112,148,150,152,170-172,181,206 rülünk szembe az ebből adódó új kihívásokkal.
(Fazokas Eszter)

Könyvtárépítés,
-berendezés

Lásd 121-122,133
Számítógépes Könyv 

töri rendszerek

98/202
DIEROLF, Uwe: Entwicklung eines i3v-basierten Er- 
werbungsmoduls an dér Universitátsbibliothek 
Karlsruhe =  Bibliotheksdienst. 31 .Jg. 1 9 9 7 .10.no. 
1991-2004.p.

Egy i3v nevű információs rendszer alapján működő 
szerzeményezési modul kifejlesztése a Karlsruhei 
Egyetemi Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Gépi állománygyarapítás; Szá
mítógép-hálózat

Az utóbbi években a Karlsruhei Egyetemi Könyvtárban főleg a külső szolgáltatások átvételére helyezték a hangsúlyt, míg egyes fontos belső munkák manuálisan, a számítástechnika mellőzésével folytak. En

nek az áldatlan állapotnak a megszüntetésére dolgoztak ki egy automatizálási koncepciót.A megvalósítás alapvető eleme az i3v márkanevű információs rendszer, amelyet a karlsruhei egyetem informatikai tanszékén fejlesztettek ki és 1996 szeptemberében helyeztek üzembe. (Emellett Hohen- heim, Mannheim és Bochum egyetemén működik.) E rendszer képezi a működés valamennyi fázisát átfogó számítástechnikai megoldás alapját. Az i3v-t azért választották, mert fejlesztése megfelelő színvonalú, emellett nyűt rendszerként üzemel, tehát képes különböző interfészek csatlakoztatására, amelyeket a katalogizálásban és kölcsönzésben használatos OLIX adatbáziskezelő rendszer és a délnyugat-német regionális könyvtári hálózat (SWB) (amelyhez a rendszer a kliens-szerver elven kapcsolódik) megkíván. Az i3v rendszert Windows-NT- szerver egészíti ki. Az elmúlt fél évben a karlsruhei GINIT-céggel együttműködve fejlesztették ki a gyarapítási modult.A gyarapítási modul alkalmazásával javult az elő- szerzeményezés minősége; egyszerűsödött a külső adatok átvétele; megszűnt a többszöri feldolgozás; automatikusan zajlik a megrendelés és reklamálás; jobban nyomon követhető a rendelések állása, a költséghelyek gazdálkodása; szintén könnyebbé, áttekinthetőbbé vált a nyilvántartás és a statisztikakészítés. A különböző adatok a WWW-n is megtekinthetők.
(Hegyközi Ilona)
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