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ONLINE RENDSZEREK A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

P. J. Th. SCHOOTS

Manapság már egyetlen könyvtár sem tud ellenállni a számítógépek vonzerejének. 
Különösen érvényes ez a megállapítás a nagy, központi könyvtárakra, amelyek egyrészt 
továbbra is az olvasási kedv élesztői, de másrészt első osztályú információs központok is.

Ez utóbbi funkció hatalmas feladatokat jelent, annál is inkább, mert az információs 
forrásokhoz egyre inkább csak fejlett gépi rendszerek révén lehet hozzáférni. Ezek pedig 
drágák, s megkívánják a szabványosítást és az egységesítés legalább bizonyos fokát; a be
vezetésükhöz szükséges beruházások néha a használat során megtérülnek, máskor külön 
fedezetet kell biztosítani e célra. A helyileg kidolgozott, hagyományosan alkalmazott 
eljárások (katalogizálási szabályzatok, indexelési és osztályozási rendszerek stb.) hosszú 
távon ráfizetésesek.

Az információs társadalomban az információ tudást jelent, a tudás pedig a hatalom
hoz és gazdagsághoz való hozzáférés közvetlen eszköze. Ez persze mindig is így volt; ami 
megváltozott, az a rendelkezésre álló információk tömege. A közművelődési könyvtárak 
most azzal a problémával találkoznak, hogy megfelelő módon kell a használóik számára 
hozzáférhetővé tenniök az óriási mennyiségű információt, s ennek érdekében a megszo
kottól eltérő dokumentumokat kell kezelniük és automatizált rendszereket kell alkal
m aztok. Kétségtelen, a könyvtár első dolga az, hogy saját állományáról adjon informá
ciót a használóknak, mégpedig a könyvtári szervezet valamennyi tájékoztatási pontján 
és fiókkönyvtáraiban: mi van meg a könyvtár állományában, hol található, hány példány 
van belőle, kölcsön van-e adva vagy a polcon áll, stb. A következő lépés, hogy ezeket az 
információkat a használó önállóan tudja a rendszertől megszerezni, majd sor kerülhet 
arra is, hogy a könyvtár képes legyen tájékoztatni a környezetében lévő egyéb gyűjtemé
nyekről (regionális, nemzeti és nemzetközi szinten) és a nem könyvtári adatbázisokból is.

Az utóbbi években óriási haladás történt az online rendszerek terén, köszönhetően 
a számítógépes hardver és szoftver fejlődésének. Az 1950-es évek végén jöttek létre az 
első automatizált könyvtári rendszerek, majd a 60-as években megjelentek az integrált 
rendszerek is. Bár ezek jó része azóta már elhalt, a bennük rejlő gondolatok (pl. egyszeri 
feldolgozás, többszöri felhasználás) nagyon is érvényesek maradtak. Mégis, a könyvtárak 
többsége csak egy-egy tevékenységét gépesítette (pl. a kölcsönzési nyilvántartást) a ké
nyelem, a gyorsaság vagy a takarékosság kedvéért. Hozzájárult ehhez az is, hogy számos 
cég kínált kulcsrakész rendszereket a könyvtári munka egyik vagy másik területére, 
következően a miniszámítógépek akkor kapacitásának korlátozott voltából. A mini- és 
mikroszámítógépek ugrásszerű fejlődésének következtében azonban lehetővé vált eze
ken a gépeken is integrált rendszereket üzemeltetni, nagyrészt a korábban kifejlesztett
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alapokon. Sőt, több nagy könyvtár közösen is használhat egyetlen rendszert; így a hasz
náló egy pontról áttekintheti az összekapcsolt könyvtárak teljes állományát.

A kulcsrakész könyvtári rendszerek kifejlesztése mellett több cég a közönség ál
tal online módon használható katalógusok kérdésével is foglalkozik. A CLSI és az ALS 
lényeges előrehaladást ért el e területen az általuk kifejlesztett, a képernyő érintésével 
vezérelt terminállal (lásd: Könyvtári Figyelő 1987/3. sz. 315-320. p.).
Bibliográfiai adatbázisok. Már a kulcsrakész rendszerek kifejlesztése előtt megjelentek 
a számítógéppel kezelhető bibliográfiai adatbázisok, amelyeket a katalogizálási kooperá
ciós hálózatok (pl. OCLC, PICA) használtak. A videodiszk vagy optikai lemez nagyon al
kalmas hordozónak bizonyulhat bibliográfiai adatbázisok átadására: rendkívül olcsó egy 
ilyen lemez lemásolása, s ugyanakkor hatalmas a tároló kapacitása. Ez újabb forradalmat 
jelenthet a könyvtári munkában: egyetlen 30—35 cm-es átmérőjű 12,5 milliárd karaktert 
befogadó optikai lemezen 5000 átlagos méretű könyv (2,5 millió karakter) tartalma fér 
el, s ugyanakkor igen gyors a keresés is rajta (75 ezredmásodperc egy keresési utasítás 
végrehajtása).
Hálózatok. Egyelőre még kevés számítógépes hálózat létezik. További vizsgálódásokra 
van szükség ahhoz, hogy a várható előnyök és költségek aránya megállapítható legyen. 
A hálózat célja mindig a használó jobb kiszolgálása, a ráfordítások elfogadható mértéke 
mellett. Hollandiában a legfontosabbnak az egy-egy régió könyvtárait összekötő háló
zatok látszanak, méghozzá azzal a céllal, hogy meg lehessen állapítani a keresett doku
mentum hozzáférhetőségét. Ezért a régió nem lehet túl nagy, ha a használó csak postán 
kaphatja meg a dokumentumot, a hozzáférhetőség online megállapítása már nem igazán 
fontos. Célszerűbbnek látszik a távoli könyvtárak között egy online működő központi 
katalógust létrehozni, amely kevés adatot tartalmazva csupán a lelőhelyre ad választ-, s az 
egyes könyvtárak maguk ellenőrzik, hogy a keresett dokumentum ténylegesen hozzá- 
férhető-e.
Kapcsolatok a számítógépek között. Lehetséges, bár nem egyszerű, különféle számítógépe
ken működő különféle rendszerek összekapcsolása. Sokkal egyszerűbb lenne a feladat, ha 
még a rendszerek bevezetése előtt gondolnának összekapcsolásuk feltételeire, pontosabban: 
hasonló rendszereket vezetnének be. Sajnos nem ez a helyzet. A jövő fejlődése, hogy a 
könyvtárak saját rendszerük termináljai segítségével férhessenek hozzá más rendszerek
hez. Ez a terminálok és a számítógépek egységes csatlakoztatásával (terminál-to-com- 
puter interface) megvalósítható, de nem küszöbölhető ki az a nehézség, hogy a használó
nak ismernie kell a meghívott rendszer nyelvét. Ezért távlatilag olyan csatolást kell 
kifejleszteni, amely lefordítja a saját rendszer keresőnyelvén adott parancsokat a másik 
rendszer nyelvére, a kapott válaszokat a kereső által használt rendszerben jeleníti meg. 
Egyéb adatbázisok. A könyvtári terminálokat arra is használni fogják, sőt máris használ
ják, hogy távoli adatbázisokban keressenek velük. 1982-ben 1100 adatbázisról lehetett 
tudni, ezek 60%-a közvetlen adatokkal szolgált (s nem utalással egy dokumentumra 
vagy egy termékre stb.). A könyvtár használói számára a nem könyvtári adatbázisok is 
értékes információkkal bírnak; nehézséget okoz azonban az a körülmény, hogy kezelé
sükhöz a közművelődési könyvtárak jelenlegi személyzetének nem kielégítő a felkészült
sége. A jövőben szükség lesz specialisták alkalmazására, olyanokéra, akik a könyvtári
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szakismeretek mellett jártasak egy másik szakterületen is. A nem könyvtári adatbázisok 
használatával összefüggésben felmerül a térítés kérdése is; valószínűnek látszik, hogy eb
ben a vonatkozásban -  legalábbis részben — alkalmazható lesz a profitelv. Különböző
képpen lehetne megállapítani például a vállalatoktól és a magánszemélyektől kért térí
tés mértékét, bár nagyon nehéz megítélni, milyen érdek rejlik egy-egy megkeresés mögött. 
Pillanatnyilag még akadályozza a továbblépést a könyvtárakban alkalmazott sokféle ter
minál is; a jövőben olyanokra lesz 'csak szükség, amelyek lehetővé teszik a különféle 
könyvtári és nem könyvtári adatbázisokban való keresést.
Mikroszámítógépek. A magánszemélyek tulajdonában lévő mikroszámítógépek, ame
lyeket a könyvtári és más adatbázisok termináljaiként lehet használni, fölöslegessé tehetik 
a könyvtáros közvetítő szerepét. Kétségtelen, hogy lehetségessé válik hazulról keresni 
a különféle adatbázisokban, tartalmukat lehívni, belőlük saját adatbázist felépíteni, 
azonban a század végére a legtöbb embernek még nem lesz személyi számítógépe, s ha 
igen, nem fogja tudni, hogyan használja. A házi használatot nehezíti az információs rend
szerek és a bennük való keresés bonyolultsága is. A legtöbb esetben tehát szükség lesz 
egy közvetítő segítségére. Más a helyzet az egyszerűen kezelhető, videotex típusú rend
szerekkel. Ilyeneket a könyvtárak is be fognak vezetni, vagy már be is vezettek nemcsak 
egyszerű adatok (pl. címek, nyitva tartási időpontok), hanem katalógusaik hazulról való 
használatára is; ezek a rendszerek nem alkalmasak viszont a bonyolult adatbázisokban 
való keresésre. Ez is arra mutat, hogy néhány éven belül még nem jön el a papír nélküli 
társadalom kora. 2000-ben is lesznek még könyvtárak, sőt a jobb és gyorsabb információ- 
kereső eljárások következtében növekedni fog a könyvek és folyóiratcikkek iránti igény, 
a tele fakszimile berendezések pedig új szakaszt nyitnak a dokumentumellátásban.
A jövő. Tíz év múlva tehát valamennyi könyvtár gépesítve lesz. Ezt az is valószínűvé teszi, 
hogy 1950 óta évente 25%-kal csökkent a számítógépek ára, ugyanakkor a bérek állan
dóan emelkedtek. Eltűnnek -  legalábbis a friss irodalom -  cédulakatalógusai, helyettük 
a közönség online katalógusok révén tájékozódhat az állományban. Az egyes könyv
tárak a nemzeti bibliográfiai rendszerekre támaszkodva építik ki saját automatizált ka
talógusaikat. Az egyes régiókon belül megállapítható lesz az egyes dokumentumoknak 
nemcsak a lelőhelye, de a hozzáférhetősége is; a könyvtárközi kölcsönzést automatizált 
központi katalógusok és tele fakszimile berendezések segítik. A videodiszk alkalmazásá
val hatalmasan megnő az információtárolási kapacitás. Videotex rendszerek látják el in
formációkkal a könyvtárakat és használóikat, s a könyvtárak maguk is bevezetnek ilyene
ket. A használók személyi számítógépeken saját adatbázisokat építenek. A közművelő
dési könyvtárak szakterületi specialistákat alkalmaznak a tájékoztató munkában. Az 
online rendszerek használata drágább lesz, de méltán, mert jóval több információt, jó
val gyorsabban nyújtanak a használók számára. A nagy közművelődési könyvtárak gyűj
temény-orientált intézményekből hozzáférhetőségre és szolgáltatásokra orientált intéz
ményekké válnak.

Mindez a következő öt-tíz év fejlődési perspektíváját jelenti. A további út egyelőre 
beláthatatlan, de az igen távoli jövő sem képzelhető el a könyv és a könyvtár hagyomá
nyos formája nélkül.
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