
Felmérés (forma); Használói szokások; Ifjúsági 
olvasó; Olvasási szokások; Szabadidő felhasználása; 
Németország, Rostock

Bibliotheksarbeit für Jugendliche: Entwicklung und 
Erprobung neuer Konzepte / [Bearb. ... Uwe Sander 
et al.] ; [Hrsg.] Universität Bielefeld Zentrum für 
Kindheits- und Jugendforschung, Deutsches 
Bibliotheksinstitut. - Berlin: DBI, 1994-. - 21 cm 

Bd. 2., Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Begleitsforschung: Evaluation: 2. Befragung 1996. - 
1997. - 91 p. - (dbi-materialien ; 159.). - ISBN 
3-87068-959-5

Raktári jelzet: 2-10091

A könyv egy rostocki és egy hamburgi könyvtár
ban 1993-94-ben, valamint 1996-ban végzett felmé
rés megállapításait tartalmazza. A felmérést a fia
tal könyvtárhasználókra terjesztették ki, s azt sze
rették volna megállapítani, milyen igényeket tá
masztanak a fiatalok egy jól működó' könyvtárral 
szemben, s azok a változtatások, amelyeket a két 
könyvtárban végrehajtottak, mennyire találkoztak 
a fiatalok igényeivel. A válaszokból kiderült, hogy 
a két könyvtár fáradozása elérte a célját, sikerült 
újdonságot kínálniuk a fiatal könyvtárhasználók

nak. A változtatások részét képezte új, az ifjúság ér
deklődéséhez közelálló folyóiratok előfizetése, új 
CD-ROM szolgáltatások bevezetése, internetes bön
gészés, ifjúsági sarok és övezet kialakítása, egyedi 
és speciális foglalkozások a fiatalokkal. A munkát a 
könyvtárosok is kihívásnak érezték, s szívesen tet
tek eleget az új feladatoknak, a fiatal könyvtárhasz
nálók pedig megérezték, hogy a könyvtár képes él
ményt, tartalmas, és az érdeklődésüket kielégítő 
szolgáltatásokat kínálni. A fiatal könyvtárhaszná
lók elégedettsége bizonyítja, hogy érdemes energiát 
fordítani arra, hogy újra meg újra megnyerjék a fia
talokat, s erősítsék érdeklődésüket és bizalmukat a 
könyvtár használata iránt.

@

Konferenciai anyag -nemzeti (forma); Tudományos 
és szakkönyvtárak; Ausztria, Innsbruck -K  

Bibliotheksmanagement - Kulturmanagement: 24. 
Österreichischer Bibliothekartag, Congress Innsbruck,
3.-7.9.1996 : Vorträge und Berichte / [Red.] Maria 
Seißl ; Hrsg, von Österreichischen Nationalbiblio
thek. - Innsbruck : Vereinigung Österreichischer Bib
liothekarinnen und Bibliothekare, 1998. - 602 p. ;
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25 cm. - (Biblos-Schriften ; 168.). - ISBN 
3-9500751-1-9

Raktári jelzet: 3-12526

A konferencián 12 témakörben 40 előadás (ill. 
munkacsoport-beszámoló) hangzott el; számos kül
földi is volt az előadók között. A témák: A könyv
tár mint kulturális intézmény; A kulturális szerve
zőmunka és a könyvtár; Automatizálás; Tárgyi fel
tárás; Az állomány gyarapítása és védelme; A 
könyvtár mint vállalkozás a piacgazdaságban; 
EU-programok; Az információs szakmákra való 
képzés jövője Ausztriában és Németországban; A 
kulturális örökség megőrzése; Számítógépes folyó
irat-feldolgozás; A térkép a könyvtárban; CD-ROM- 
hálózat; Nemzetközi könyvtári egyesülések; A nők
kel foglalkozó szakirodalom a könyvtárban; Könyv
tári munkahelyek fogyatékosok számára; Haszná
lók kutatása; Könyvkiállítások rendezése; Marke
ting.

Könyvtártörténet -nemzeti; Közművelődési könyvtár; 
Társadalmi követelmények; Nagy-Britannia 
BLACK, Alistair

A new history of the English public library : social 
and intellectual contexts, 1850-1914 / Alistair Black.
- London ; New York : Leicester University Press, 
1996. - VII, 353 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 279-343. 
-ISBN 0-7185-0015-6

Raktári jelzet: 3-12509

Az angol közművelődési könyvtárak kialakulásá
nak történetét foglalja össze a szerző 1850-től az 
első világháborúig. Szemlélete eltér a megszokott le
író jellegű könyvtár-, ill. könyvtárügy-történeti 
munkáktól. Black célja az volt, hogy széles társadal
mi, szellemtörténeti filozófiai háttérben helyezze el 
és ezek alapján magyarázza meg a public library 
megjelenését és elterjedését elősegítő tényezőket.

Angliában már az 1820-as években megindultak a 
törekvések nyilvános könyvtárak létrehozására, de 
az igazán jelentős lökést az angol parlament 
1850-es könyvtári törvénye hozta, amely adókiveté
si jogot adott a városi tanácsoknak közművelődési 
könyvtárak létesítésére. Ez az intézkedés hosszú tá
von megalapozta az angol könyvtárügy országos 
színtű szerveződését. A public library modell mö
gött meghúzódó ideológia, társadalmi, gazdasági 
változások izgatják igazából a szerzőt, ezért a köny
vet kultúrtörténeti, filozófiatörténeti munkaként is 
érdemes számon tartani. Fejezetei: elméleti modell 
keresése (a kultúra fogalma, társadalmi stabilitás); 
a public library eszméjének megjelenése (előfutá
rok, első kísérletek); empiriokriticizmus, materia
lizmus, a polgárság megerősödése (Bentham, Stu
art Mill); az úttörők: Ewart és Edwards szerepe; Az 
1849-es parlamenti bizottság fellépése; gazdasági 
szempontok (idealista és keresztény szocialista esz
mék, kulturális megfontolások); a könyvtáros sze
mélye, elkötelezettsége, a public library építészeti 
kérdései, a belső tér és a könyvtári funkciók össze
függései stb. Csaknem 100 oldalas jegyzet, biblio
gráfia és mutató egészíti ki a tanulmányt, mely a 
szerző doktori értekezésének átdolgozása.

Közművelődési könyvtár; Tárgyszójegyzék (forma) 
BLANC-MONTMAYEUR, Martine - DANSET, Francoise 

Choix de vedettes matieres a l’intention des 
bibliotheques / par Martine Blanc-Montmayeur et 
Francoise Danset. - Nouv. éd. - Paris : Éd. du 
Cercle de la Librairie, 1998. - XXI, 202, [5] p. ; 24 
cm. - (Bibliotheques). - ISBN 2-7654-0681-2 

Raktári jelzet: 3-12508

Ez a könyvtári használatra szánt francia tárgyszó- 
jegyzék közel tizenöt évvel az első kiadás után bő
vítve és átdolgozva jelent meg most. Azok számára 
lehet hasznos kiadvány, akik francia nyelvű kataló
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gusokban, adatbázisokban akarnak keresni. A betű
rendes szótár kb. 14000 kiemelt tárgyszót tartal
maz (verzállal szedve, tehát ékezetek nélkül). A szó
anyag a legtöbb ismeretterületet igyekszik átfogni, 
különböző könyvtártípusok számára is használha
tó. (Nem alkalmas viszont a szépirodalom, a filozó
fiai és a vallási szakirodalom tárgyszavazására, 
nem tartalmaz továbbá állat- és növényrendszerta
ni kifejezéseket, és igen csekély mértékben van kép
viselve pl. a kémia vagy az orvostudomány.) A szer
kesztők elsősorban a RAMEAU osztályozási rend
szer és újabb kiadású enciklopédiák szókészletéből 
merítettek. A tárgyszavak egy részénél alosztások 
és utalók is szerepelnek.

Bibliográfiai számbavétel; Dokumentum -gépi infor
mációhordozón; Elektronikus könyvtár; Hozzáférhe
tőség; Számítógép-hálózat; Szelekció -tájékoztatás
ban; Válogató bibliográfia (forma)

Collection development : access in the virtual 
library / Maureen Pastine ed. - New York ; London : 
Haworth, 1997. - 225 p. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 
187-214. - Megjelent a Collection Management 
című folyóirat vol. 22. nr. 1/2. (1997) számaként is.
- ISBN 0-7890-0385-6 

Raktári jelzet: 3-12454

A felsőoktatási könyvtárak fő feladata a virtuális 
könyvtári gyűjtemények létrejöttének korában egy
re inkább az információk kritikai értékelése és meg
szervezése. A technológiai fejlemények következté
ben a használók egyre jobban igénylik a könyvtáro
sok segítségét, hogy kiküszöböljék a túl sok irrele
váns információ okozta túlterhelést, kialakítsák 
saját tudásbázisukat. A kötet első tanulmánya a jö 
vő könyvtára kapcsán a könyvtárépülettel, annak 
külső és belső kialákításával, fizikai/térbéli vonatko
zásaival foglalkozik. A második tanulmány a köz
könyvtárak személyzetének változó paradigmájáról

szól. A harmadik tanulmány a könyvtári konzorciu
mok partneri viszonyainak változásairól, a hozzáfé
rés és a gyűjtés egyensúlyának átalakulásáról ír. A 
negyedik tanulmány az OCLC/AMIGOS állomány
elemző CD-t mutatja be, amellyel a felsőoktatási 
könyvtári gyűjtemények erős pontjait, átfedéseit, 
gyűjtőkörük összehangolásának eredményeit lehet 
korszerű módszerekkel vizsgálni, tizenegy év kiad
ványtermése alapján. Az ötödik tanulmány azt tár
gyalja, milyen hatással van a távoktatás elterjedése 
a gyűjtemények fejlesztésére és a virtuális könyvtár 
kialakítására. A hatodik tanulmány a jövő virtuális 
könyvtárának kérdéseit vizsgálja, többek között a 
könyvtárak új együttműködési paraméterei, a szol
gáltatások, a használók képzése, a könyvtáros szere
pe szempontjából. A kötetet az 1986-1995-ös idő
szak gyarapítással és az elektronikus információk 
birtoklásával és hozzáférésével kapcsolatos angol 
és amerikai irodalom válogató bibliográfiája zárja.

Felnőttoktatás; Ifjúság nevelése olvasásra; Informá
ciótechnológia; Kétoldalú szeminárium anyaga (for
ma); Közművelődési könyvtár; Társadalmi követel
mények; Magyarország, Budapest -K; Norvégia 

Digitalization and the changing role of public 
libraries : Norwegian/Hungarian seminar on library 
and information science, Budapest, December 4-5 
1997 / org. committee Ragnar Audunson and Attila 
Nagy. - Oslo : Hogskolen, 1998. - 57 p. ; 30 cm. - 
(HiO-notat, ISSN 0807-1047 ; 8.). - Bibliogr. az 
előadások végén. - ISBN 82-579-0143-1 
Raktári jelzet: 4-10422

A magyar és norvég könyvtárügy közötti hagyomá
nyos kapcsolatok keretében az oslói főiskola és a 
budapesti egyetem könyvtári tanszéke sok tanul
mányutat, szemináriumot és kutatási együttműkö
dést szervezett. 1997 decemberében a digitalizálás 
és a közkönyvtárak szerepváltása volt a fő téma. A
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norvég-magyar szeminárium előadásait az oslói fő
iskola kötetben tette közzé. A hat norvég és három 
magyar előadó a következő kérdésekre kereste a 
választ: hogyan tudnak a közkönyvtárak megfelelni 
az örök tanulás kihívásának; hogyan hatnak az 
otthoni számítógépek a könyvtárakra: lerombol- 
ják-e a könyvtárosság alapértékeit vagy segítenek 
kiegyenlíteni a fenyegető társadalmi különbsége
ket, hogyan alakul a színvonalas olvasmányok tá
mogatása.

©

Elektronikus publikáció; Prognózis; Publikálás -tudo
mányos kiadványoké

Electronic publishing and libraries : planning for 
the impact and growth to 2003 / comp, by David J 
Brown. - London [etc.] : Bowker-Saur, 1996. - XII, 
200 p. ; 23 cm. - (British Library research). - 
Bibliogr.: p. 175-178. - ISBN 1-85739-166-7 

Raktári jelzet: 3-12429

A könyv a British Library által indított kutatási 
program megállapításait tartalmazza. A kutatás cél
ja az volt, hogy 2003-ig bezáróan prognózist adjon 
a British Library számára az elektronikus publiká
lás szerepének, nagyságrendjének, költségeinek vár
ható alakulásáról a digitálisan rögzített köteles pél
dányok mennyiségének becslésére. Először a célo
kat és az alkalmazott vizsgálati módszereket ismer
teti, majd az igények (fogyasztók) oldaláról, utána 
az előállítók helyzete felől elemzi a tudományos 
publikálás alakulását. Statisztikai, demográfiai 
könyvkereskedelmi adatokat hasonlít össze, figye
lembe veszi a könyvtár költségvetését, a használói 
viselkedés alakulását stb., másfelől pedig az előállí
tás, kiadás jelenlegi helyzetét, s az új technikai eljá
rások alkalmazásával bekövetkezett változásokat fi
gyelembe véve készíti el a trendeket.

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Felmérés (for
ma); Gépi információkeresés; Gyarapítási keret; Ku
tatás információellátása; Nagy-Britannia 
ERENS, Bob

Modernizing research libraries: the effect of recent 
developments in university libraries on the research 
process / Bob Erens. - London [etc.] : Bowker-Saur, 
1996. - XIX, 283 p. : 23 cm. - (British Library 
research). - ISBN 1-85739-174-8

Raktári jelzet: 3-12431

Hogyan segítik az egyetemi könyvtárak a kutató
munkát? Erre a kérdésre keresett választ az 
1995-96-ban végzett felmérés. A felkért egyetemi 
oktatók arányosan képviselték Nagy-Britannia kü
lönböző területeit, valamint a különböző tudo
mányterületeket; 2330 kérdőív érkezett vissza 
kitöltve. A kérdések a következők voltak: mennyire 
tudja használni a kutatómunkájához az egyetem 
könyvtárát; hogyan változtak 1989 óta a könyvtár 
állománya és szolgáltatásai (az állomány színvona
la a többség szerint süllyedt, kivált a külföldi perio- 
dikumok tekintetében); mennyiben használja az 
elektronikus szolgáltatásokat; milyen formában 
szerzi be a szükséges irodalmat; hogyan szerzi in
formációit; elsősorban milyen jellegű fejlesztéseket 
vár a könyvtártól. A kiadvány részletesen ismerteti 
az egyes kérdésekre adott válaszokat.

Dokumentumszolgáltatás; Hatékonyság; Költség- 
elem zés; Munkaszervezés 
FINNIE, Elizabeth

Document delivery / Elizabeth Finnie ; [publ. by] 
Aslib, The Asssociation for Information Manage
ment. - London : Aslib, cop. 1998. - 128 p. ; 
30 cm. - (A managing information report). - 
Bibliogr.: p. 61-65. és a fejezetek végén. - ISBN 0 
85142 406 6

Raktári jelzet: 4-10512
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A használók információigényét a könyvtárak sok 
esetben nem tudják kielégíteni csak a saját állomá
nyukból, ezért azt a taktikát követik, hogy a doku
mentumok megvétele helyett más módokon szer
zik be a használóknak kellő' irodalmat, ill. informá
ciót. A gyűjteményekből hiányzó dokumentumok 
beszerzésére több lehetőség is kínálkozik: pl. a 
könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele vagy a doku
mentumszolgáltatásra specializálódott kereskedel
mi cégek révén történő célirányos dokumentumbe
szerzés. További lehetőség rejlik az elektronikus do
kumentumszolgáltatásban és a források közös hasz
nálatában. Az Aslib gondozásában megjelent kötet 
hét fejezetben tárgyalja a dokumentumszolgáltatás 
elvi és gyakorlati kérdéseit, s a fejezetekkel csak
nem azonos terjedelmű, praktikus ismereteket adó 
függelék segíti a téma alapos megismerését. Fő 
témakörök: dokumentumszolgáltató cégek, gyakor
lati megfontolások, a dokumentumszolgáltatás 
alapkérdései, a szolgáltatások költségei, trendek. 
Függelék: Tájékoztató adatok a dokumentumellá
tással foglalkozó szervezetekről (pl. BLDSC, CISTI, 
INIST, CAS-DDS, EBSCOdoc, OCLC, TGA), egy 
esettanulmány az új-zélandi Otago Egyetemi 
Könyvtár elektronikus dokumentumellátási prog
ramjáról, s egy összefoglalás a szóba jöhető techni
kai berendezésekről és szoftverekről.

@

Alakfelismerés; Információhordozó; Megőrzés; Mik
rofilmezés; Papír
MENNE-HARITZ, Angelika - BRÜBACH, Nils

Der intrinsische Wert von Archiv- und 
Bibliotheksgut : Kriterienkatalog zur bildlichen und 
textlichen Konversion bei der Bestandserhaltung : 
Ergebnisse eines DFG-Projektes / Angelika 
Menne-Haritz, Nils Brübach. - [Marburg] 
[Archivschule], [1997]. - 100 p. ; 21 cm. - 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg -

Institut für Archivwissenschaft; Nr. 26.). - Bibliogr.: 
p. 89-97. - ISBN 3-923833-52-0 

Raktári jelzet: 2-10107

A marburgi levéltáros-iskola 1995-1996-ban a DFG 
(Német Kutatási Társaság) pénzügyi támogatásá
val tervet készített a levéltári és könyvtári javak ér
tékének meghatározásához. A cél az volt, hogy 
olyan ismérvkatalógust állítsanak össze, melynek 
alapján megkönnyíthető az állományegységek 
megőrzésével összefüggő döntések meghozatala. 
Először a rendelkezésre álló irodalom vizsgálatát 
végezték el, majd kérdőívet állítottak össze, melyet 
levéltári és könyvtári szakembereknek küldtek 
szét. A válaszok alapján készítették el a kataló
gust, melyet több alkalommal megvitattak a szak
emberekkel. 1996 novemberében készült el a kata
lógus végleges változata. Az ismérvek segítséget 
nyújtanak az állományvédelemhez, s segítenek an
nak eldöntésében, milyen megőrzési módot (pl. az 
eredeti megőrzése, részleges konverzió, egyes ré
szek eredeti megőrzésével, ill. teljes konverzió) al
kalmazzanak az egyes dokumentumok esetében.

Irányelvek -könyvtári (forma); Középiskolai könyvtár 
Library Association guidelines for secondary 

school libraries / ed. by Anthony Tilke for the Youth 
Libraries Committee of The Library Association ; 
working group Glenys Willars [et al.]. - London : 
Library Association Publishing, 1998. - X, 84 p . ; 30 
cm. - Bibliogr.: p. 79-81. és a fejezetek végén. - 
ISBN 1-85604-278-2 

Raktári jelzet: 4-10557

Ideális esetben az iskolai könyvtáraknak az oktatá
si folyamat szerves részét kell alkotniuk. Mivel a 
gyakorlatban nem mindig ez a helyzet, az angol 
könyvtáregyesület (LA) folyamatosan harcol azért, 
hogy a tanárok képzésében nagyobb szerep jusson
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az információs készség fejlesztésének, hogy szak
képzett könyvtárosokat nevezzenek ki az iskolák
ba, s azért, hogy az iskolai könyvtárost is megkér
dezzék a tantervek fejlesztésekor. A kötet a középis
kolai könyvtárak számára íródott, s egy 1992-ben 
készült Learning resources in schools címen megje
lent munka átdolgozását tartalmazza a következó'k 
szerint: Az LA ajánlásai; 1) Az iskola és könyvtára 
(normatívák, írásbeliség, a könyvtári ellátás szere
peltetése a tantervben, információs és kommuniká
ciós technológia; 2) Az iskolai könyvtár szerepe; 
3) Az iskolai könyvtár működése, fejlesztése; 4) 
Személyzeti, vezetési kérdések; 5) Elhelyezés, belsó' 
terek; 6) Technikai felszereltség; 7) A könyvtár pro
paganda munkája támogatók és támogatások meg
szerzése érdekében (célcsoport, helyes érvelés), 9) 
A tanulási készség fejlesztése, 10) Az Iskolák 
Könyvtári Szolgálatának szerepe, kapcsolata az ok
tatási egységekkel. A függelék tartalmából: lista a 
könyvtárak helyes felszereléséhez és berendezésé
hez; Munkaköri leírások (könyvtárvezetői és 
asszisztensi); Az LA ajánlásai az egy hallgatóra jutó 
éves gyarapodásról, az egy diákra jutó átlagos be
szerzési költségről; Az Unesco deklarációja az isko
lai könyvtárak szerepéről, továbbá egy elhanyagol
ható terjedelmű szótár és 3 oldalnyi bibliográfia 
zárja a kötetet.

Állomány; Egyetemi könyvtár; Használók képzése 
-felsőoktatásban; Hatékonyság; Minősítés; fíefe- 
rensz; Nagy-Britannia 
MORGAN, Steve

Performance assessment in academic libraries / 
Steve Morgan. - London : Mansell, 1995. - XII, 211 p.
; 23 cm. - Bibliogr.: 191-205. - ISBN 0 7201 2188 4 

Raktári jelzet: 3-12531

Az egyetemi könyvtári teljesítmény értékelésének 
kritériumai és céljai a használók, a vezetés és az

egész könyvtár szempontjából. Az értékelés fő tár
gyai: az állomány; a használók képzése; a refe- 
rensz; a személyzet. Ismerteti a teljesítmény méré
sére szolgáló felmérések technikáját és kérdőívmin
tákat is közöl.

©

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózat 
MURRAY, Laura K.

Basic Internet for busy librarians : a quick course 
for catching up / Laura K. Murray. - Chicago ; Lon
don : American Library Association, 1998. - XIV, 
137 p . ; 26 cm. - ISBN 0-8389-0725-3 

Raktári jelzet: 4-10581

A szerzőt, az Internetes továbbképzés terén tevé
kenykedő szakembert, a tanfolyamok hosszú váró
listája indította a könyv (Internet alapfokon elfog
lalt könyvtárosoknak gyors felzárkóztató kurzus) 
megírására. Az Amerikai Könyvtáros Egyesület ki
adványa a technikai részleteket kerülve frappánsan 
tisztázza és magyarázza a legfontosabb fogalmakat, 
majd készségfejlesztő gyakorlatokkal lépésről lépés
re segíti azok bevezetését. Azt ígéri, hogy egy-egy 
(összesen kilenc) ebédszünet alatt át lehet venni a 
könyv tartalmát. A gyakorlatok túlnyomó része el
végezhető Windows95, Netscape4 és Internet Exp
lorer segítségével. Ha mégsem, találjuk fel magun
kat, írja, és nézzük meg a gyakorlat következő lépé
sét, hiszen a változatosság és az állandó változás az 
Internet természetéhez tartozik. A könyv segítségé
vel megtanulhatjuk, hogyan kell a hálózatra rákap
csolódni, az elektronikus levelezést hatékonyan 
használni, böngészni és a weben eligazodni, honla
pot létrehozni, az Interneten keresni, fájlátvitellel 
fájlokat le- és feltölteni, telnetezni és gophert hasz
nálni.
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Mesterséges intelligencia; Programozás 
PARTRIDGE, Derek

Artificial intelligence and software engineering : 
understanding the promise of the future / Derek 
Partridge. - Chicago ; London ; New Delhi : 
Glenlake, 1998. - IX, 274 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 
253-260.-ISBN 1-57958-062-9 

Raktári jelzet: 3-12516

A tervezőmérnöki és a számítógépes programterve
zői munka természetének összehasonlításával kez
dődik a könyv, majd azokat a megkülönböztető je 
gyeket veszi sorra a szerző, amelyekben a mestersé
ges intelligencia szoftverek fejlesztése eltérést mu
tat a hagyományos számítógépes programozástól. 
Figyelme nem annyira a programok megírására, 
sokkal inkább az intelligens számítógépes rendsze
rek tág értelemben vett megtervezésére irányul. 
Sok szót ejt a mesterséges intelligencia szoftverek 
elemzésének, értékelésének, kipróbálásának és to
vábbfejlesztésének módszertanáról. Különböző fej
lesztési paradigmákat vázol fel rengeteg folyamat- 
ábrával, szerkezeti modellel szemléltetve.
Kitér a gépi tanulás, illetve a szakértő rendszerek 
problémáira, a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire, 
felvillantja a jövő ígéreteit is. Stílusa olvasmányos,

nem specialisták számára is aránylag könnyen ért
hető, bár nagyon sok olyan fogalmat szerepeltet, 
amelynek még nem honosodott meg megfelelője a 
magyar szaknyelvben.

Szakszótár -könyvtártudományi (forma)
STEVENSON, Janet

Dictionary of library and information management / 
Janet Stevenson. - Teddington : Peter Collin 
Publishing, 1997. - 173, [17] p. ; 20 cm. - ISBN 
0-948549-68-8

Raktári jelzet: 2-10248

A szótár 4500 angol és amerikai kifejezést tartal
maz a könyvtárügy, a könyvtárvezetés, az informá
ciótechnika és információszervezés területéről. Rö
vid meghatározásokat ad, ahol szükségesnek tar
tották, példaszövegek segítségével, szövegkörnye
zetben is értelmezhetők a kifejezések. A függelék 
nem illeszkedik szervesen a szótárhoz, de azért 
praktikus ismeretek tartalmaz pl. Ranganathan 5 
alapelve, a párizsi katalogizálási konferencia aján
lásai, a főbb osztályozási rendszerek és jellemzőik, 
az angol és amerikai irodalmi díjak felsorolása, kor
rektúrajelek és alkalmazásaik stb.
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Corvina, a legtöbb hazai felhasználóval rendelkező 
könyvtári rendszer

A  Corvina könyvtári rendszer eredményesen segíti a könyvtári tevékenységi körök 
mindegyikét. A programrendszer nem csak a könyvtárakban hagyományosnak tekinthető 
médiák feldolgozására alkalmas, hanem lehetőséget nyújt multimédiás rekordok létrehozására 
is. Egy ilyen rekordban a leíráshoz a szokásos címleíráson kívül olyan kép, hang vagy film 
fájlok kapcsolhatók, amelyekben akár a teljes mű is elérhető digitalizált formában.
A  Corvina moduláris felépítésű rendszer, egy-egy modulja olyan funkciókat valósít meg, me
lyek a könyvtári munkafolyamatok során általában összefüggenek. A rendszer a könyvtári 
munkafolyamatokat integráltan kezeli a katalogizálástól a kölcsönzésig, a szerzeményezéstől 
a folyóiratok érkeztetéséig.
A  Corvina Internet alapú, Java programozási környezetben készült moduljai lehetővé teszik a 
világháló lehetőségeinek kiaknázását, különösen előnyössé téve a program használatát 
egymással együttműködő, közösen katalogizáló könyvtári szövetségek, hálózatok számára.
A program egyszerűvé teszi más adatbázisokból történő adatok importálását, illetve a MARC 
formátumot használó rendszerek közötti együttműködést. A szabványosság miatt a 
rendszerből más könyvtári rendszerek felé is van lehetőség adattovábbításra, adatexportra.
A Corvina felhasználók az idén katalogizálási munkájuk Összekapcsolása, továbbképzések 
szervezése érdekében megalakították a VOCAL Egyesületet, melynek jelenleg 21 tagja van. 
(VOCAL: Közös Katalogizálási Rendszer)
A  Corvina bevezetésével egyidejűleg minden könyvtárnak lehetősége van az eredeti 
katalogizálás nagymértékű csökkentésére, hiszen ha azt a VOCAL egy másik tagja már meg
tette, akkor a leíró adatok azonnal rendelkezésre állnak. A VOCAL (Közös Katalogizálási Rend
szer) célja rekordforrások szolgáltatása kisebb könyvtárak számára, központi lelőhely és 
címnyilvántartás az együttműködők részére, az authority adatok egységes és karbantartott 
forrásának biztosítása. A VOCAL-nak a párhuzamos munkavégzés csökkentése mellett másik 
fontos vonatkozása a katalogizálási munka pontos szabályozása, mely a belépő könyvtárak 
számára a folyamatok újjászervezése és optimalizálása felé is irányt mutat.
A rendszer hatékony működéséhez felhasználói oldalon Pentium 100, 16 MB RAM, 40 MB 
diszk, Windows 95 vagy NT vagy Xterminál szükséges. Szerver oldalon Sun vagy HP szerver, 
min 64 MB RAM, 2 GB diszk, 6.4 vagy CA Openlngres 2.x javasolt. A modulok egy része már 
NT szerveren is elérhető.
Referenciák: Debreceni Universitas, Szegedi Universitas, Soproni Egyetem, Magyar Képzőmű
vészeti Főiskola Könyvtára, Magyar Iparművészeti Főiskola Könyvtára, Bárczi Gusztáv Gyógy
pedagógiai Főiskola, MTA Matematikai Kutatóintézet Könyvtára, JPTE Központi Könyvtára, 
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtára, Illyés Gyula 
Megyei Könyvtára, Somogyi Könyvtár, Népjóléti Központ Könyvtára, Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (bevezetés alatt)

További információ: Dr. Fábián Gyula, Dataware Kft. -  467 1100




