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03/307CLOUTEN, Keith -  GANE, Marilyn: New directions in serials management. The experience of one academic library = Collect.Manage. 27.vol. 2002. 1.no. 27-39.p. Bibliogr.
Új irányzatok az időszaki kiadványok kezelésében. 
Egy felsőoktatási könyvtár tapasztalatai

Gazdálkodás -könyvtárban; Gyarapítási keret; Idő
szaki kiadványok gyűjteménye; Költségvetés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Az ún. „folyóiratválság” az elmúlt tizenöt évben a felsőoktatási könyvtárak akut problémájává vált. A könyvtárak különböző stratégiákkal próbáltak megbirkózni vele, például a könyvek és a folyóiratok, majd a természettudományos és humán folyóiratok beszerzésének arányain módosítani, azután különböző kényszerpályákon (képletek alkalmazásával, a keretek tanszékekre bontásával stb.) haladva próbálkoztak meg a szinte lehetetlennel: a dráguló folyóiratokat a stagnáló költségvetésből kigazdálkodni. (A próbálkozásokról bő szakirodalmi példákkal is szolgál a tanulmány.)A michigani Andrews (magán)egyetem (AU) James White könyvtárának munkatársai szerint új megközelítésre van szükség: a válságot nem a

költségvetési keretekkel való zsonglőrködéssel lehet és kell leküzdeni, hanem az egyre növekvő tudásuniverzumhoz kell új utakat találni, és le kell számolni az olyan téveszmékkel, amelyek a könyvtár erősségét a könyv- és folyóirat-állomány nagyságában látják.Az AU könyvtárának igazgatója 1999 szeptemberében könyvtárosok és oktatók kisebb csoportját hívta össze, hogy dolgozzanak ki egy akciótervet, amelynek alapján úrrá tudnak lenni a folyóirat-beszerzés ellehetetlenülésén. A csoport körültekintő elemzés után 2002 januárjára egy tizenkét pontos stratégiai tervet készített (Periodicals 2000 Stra
tegy), amelyet az egyetem vezetése és a könyvtári bizottsága is elfogadott.A tanulmány ezután ezt a tizenkét pontot közli és kommentálja részletesen, majd összefoglalóan megállapítja, hogy alkotó módon és az oktatókkal közösen sikerült a válságos helyzetet megoldaniuk, s ebben a digitális forradalom adta új lehetőségek is új módozatokat biztosítanak a tudományos információk kezelésére.

(Murányi Lajos)

03/308COHEN, Ginger -  HEDLUND, Betta: The BIG Ithaca book sale = Public Libr.Q. 21.vol. 2002. 1.no. 23-35.p.
A nagy ithacai könyvvásár

Kivont anyag eladása; Megyei könyvtár[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]
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A Tompkins Megyei Könyvtár Baráti Köre (Friends 
of the Tompkins County Public Library) nevezetű civil szerveződés 1946-ben kezdte meg tevékenységét. Az induláskor még csak 400 dollárt adományoztak a Tompkins Megyei Könyvtárnak (TCPL, www.tcpl.org), de 2001-ben ez az összeg már 180 ezer dollárra emelkedett, és ötvenöt éves működésük alatt közel 2 millió dollárral támogatták a könyvtárat. (Emellett több, olvasással kapcsolatos projektet is támogatnak.)A New York államban található Tompkins megye lakossága közel százezer fős, és könyv- és olvasni szerető emberek lakják. A megyeszékhelyen, Ithacában működik a Cornell egyetem, több felsőoktatási intézmény és könyvtár. A szerzők a szervezet sikeres tevékenységét a megye lelkes közösségének és az önkénteseknek tulajdonítják.A pénz előteremtése sajátos módon történik: évi két alkalommal, áprilisban és októberben rendeznek vásárt a könyvadományokból -  a tavaszi vásár 4, az őszi 12 napig tart - ,  és az itt befolyt összeg zömét adományozzák a könyvtárnak. A vásárban az év során különböző helyekről az önkéntesek segítségével összegyűjtött nagy mennyiségű könyv, hanglemez, videó és társasjáték rendkívül olcsó egységáron talál gazdára, és hatalmas érdeklődés kíséri minden alkalommal; az őszi könyvvásárt több mint 19 ezer vásárló kereste fel. (A pénzadomány címzettje, a TCPL természetesen nyitás előtt válogathat az összegyűlt anyagból, mint ahogy az önkéntesek is, de utóbbiaknak már fizetniük kell, és maximum 50 könyvet vehetnek.)A szerzők nemcsak részletes és hangulatos beszámolóval szolgálnak az előkészületekről, az előválogatásról, az anyag rendszerezéséről, a szervezés és lebonyolítás gondjairól és részleteiről, hanem több fényképpel és a tájékoztatóval is illusztrálják ezt a sajátosan amerikai módszert. (Bővebben Lásd a www.booksale.org címen.)

(Murányi Lajos)

03/309DILEVKO, Juris -  GOTTLIEB, Lisa: Resurrecting a neglected idea. The reintroduction of library-museum hybrids = Libr.Q. 73.V0I. 2003. 2.no. 160-198.p. Bibliogr. 65 tétel.
Egy elfeledett gondolat felélesztése: egy-egy mo
dell a könyvtári és múzeumi gyűjtemények közös 
működtetésére a felsőoktatási és a közkönyvtárak 
keretében

Egyetemi könyvtár; Közművelődési könyvtár; Model- 
lálás; MúzeumAz elmúlt évtizedben a könyvtárak és a múzeumok egy úgynevezett „objektum utáni” szerepet vállaltak magukra (gyűjteményeik gyarapítása, használata és gondozása helyett interakciókra, folyamatokra, a használók képzésére, szórakoztatására stb. helyezik a hangsúlyt), és e filozófia szerint alakították ki partnerkapcsolataikat. Mivel ez a politika problematikus, a szerzők azt javasolják, hogy a könyvárak vegyék fel a múzeumok hagyományos szerepét, és tárgyakkal is gyarapítsák gyűjteményeiket. Két történelmi példa segítségével, amelyekben a könyvtár a múzeummal együtt alkotott egy kulturális intézményt, elmagyarázza, hogyan lehet a tárgyak és a nyomtatott dokumentumok „együttélését” a mai körülmények között megvalósítani. Két modellt mutat be. A „furcsaságok szekrénye” modell azt vizsgálja, hogy az egyetemi könyvtárak, adományozott tárgyakat felhasználva, hogyan teremthetnek dinamikus, interdiszciplináris környezetet a könyvtárban. A „népszerű gyűjtemény” modell azt kutatja, hogy a közkönyvtárak hogyan használják egyének népszerű tárgy-gyűjteményeit kiállítások rendezéséhez a könyvtárközi kapcsolatok, a tájékoztatás és a használói elégedettség előmozdítására.

(Autoref alapján)

Lásd még 283, 286, 303, 342, 358
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Lásd 278
F e l d o l g o z ó  m u n k a

03/310ROBINSON, Bridget -  JOHNSTON, Pete: Collec- tion-level description: friend or foe? An overview of the use of collection-level description in libraries and related institutions = Alexandria. 15.vol. 2003. 1.no. 7-21.p. Bibliogr.
A gyűjtemény szintű leírás: barát vagy ellenség? 
Áttekintés a megoldás alkalmazásáról a könyvtá
rakban és kapcsolódó intézményekben

Állomány; Gyűjtőköri kódex; Minerva -könyvtári; 
On-line információkeresésAz utóbbi évek fejleményei felkeltették az érdeklődést a könyvtári források gyűjtemény szintű leírása iránt, és néhány új program jelentős anyagi támogatást is nyújtott ehhez. Az állomány szintű leírásban a jelen cikk szerzői olyan eszközt látnak, amely hatékonyabbá teszi a források közreadását, támogatja a források együttműködésen alapuló kezelését, és szélesebb körű hozzáférést tesz lehetővé a digitális szolgáltatásokhoz. A Research Support Libraries Programme erőfeszítései fokozták az érdeklődést a szóban lévő feltárási módszer iránt, aminek eredményeként számos olyan regionális és tárgyköri szolgáltatást fejlesztettek ki, amely a források gyűjtemény szintű leírására alapszik. Mindez rámutatott egy együttműködésre épülő közös módszer szükségességére. A webes forráskutatás olyan szolgáltatásokra összpontosít, amelyek integrált hozzáférést biztosítanak osztott forrásokhoz. Itt is fontossá válik a források aggregátumainak leírása; erre irányulnak a JISC (Joint Information Systems Committe) erőfeszítései a brit felsőoktatási intézmények számára. A gyűjtemény szintű leírás nem

helyettesítheti az egyedi leírásokat, de hatékonyan kiegészíti azokat.
(Autoref.)

03/311KHURSHID, Zahiruddin: The impact of information technology on job requirements and qualifications for catalogers = Inf.Technoi.Libr. 22.vol. 2003. 1.no. 18- 21.p. Bibliogr. 11 tétel.
Az információtechnológia hatása a katalogizálóktól 
elvárt képzettségre és munkaköri feladatokra

Dokumentumleírás; Képesítés; Könyvtáros -felsőfo
kú; Pályázat -állás betöltéséreAz információs technológiák (integrált könyvtári rendszer, számítógépi hardver és szoftver, CD-ROM, internet, MARC 21 formátum, CORC, metaadat-szabványok, pl. Dublin Core, TEI, XML, RDF) messzire ható változásokat idéztek-idéznek elő a katalogizálók feladataiban. A könyvtárak egy sor új követelményt támasztanak a katalogizálói munkaköröket betölteni kívánó könyvtárosokkal szemben. Az információs technológia hatásainak és a katalogizálókkal szemben támasztott követelményeknek a felmérésére a cikk áttekinti az 
American Libraries (AL) és a College and Research 
Libraries News (C&RL NEWS) című amerikai folyóiratokban megjelentetett álláshirdetéseket.

(Autoref.)

03/312KUCIANOVÁ, Anna: Medzinárodné desatinné triedenie a jeho súcasné problémy = Kniznica. 4.roc. 2003. 4.no. 187-191.p.Rés. angol nyelven
Az ETO és mai problémái

ETOA cikk java része az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) tulajdonságainak „dicséretében” és a rend
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szer gondozását-továbbfejlesztését végző szervezetek és szervezeti megoldások (The Universal Decimal Classification Consortium -  UDCC, végrehajtó bizottság -  EC UDCC, Master Reference File -  MRF, illetve hagyományos és nem hagyományos kiadások) ismertetésére koncentrál. Teszi ezt a szerző azon meggyőződésében, hogy az ETO a legújabb, részben technikai, részben érdemi osztályozási-indexelési fejlemények közepette is „több egyetemességre és több nemzetközi megközelítés biztosítására képes, mint a konkurencia” . Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne volnának vele kapcsolatban fejlesztési-adaptálási feladatok (internet, MARC-formátumok).Kevésbé közismert része a cikknek a Szlovák Nemzeti Könyvtárnak az ETO gondozó-fejlesztő szervezeteivel való kapcsolata. Úgy látszott, hogy 2003. január elsejével a könyvtár a végrehajtó bizottság tagja lesz, ami közvetlenné tette volna a szlovák hozzászólásokat és gördülékennyé a szlovák nyelvű ETO-kiadások ügyét. E taggá válás azon hiúsult meg, hogy feltétele a tagsági díj pontos befizetésének garantálása volt, amit -  pénz hiányában -  a könyvtár nem tudott megtenni. így hát a szlovák résztvevő (egyelőre) mintegy a „taccsvonalon kí- vüK-ről kénytelen követni az ETO fejleményeit, onnan áttételekkel biztosítani szakmai megjegyzéseinek célba érését, valamint bonyolultabb feltételek között gondozni-közzétenni az ETO szlovák nyelvű alkalmazásait és kiadásait.Jelenleg e munka alapja az ETO 2001. évi CD-ROM változata, amely 65 ezer jelzetet tartalmaz. Ennek szlovákra fordítása folyamatban van. Kiderült, hogy a szóban forgó változat a 2000. évi ugyancsak lefordított változathoz képest néhol apró, néhol azonban jelentős módosításokat tartalmaz (ezeket a cikkíró részletesen ismerteti).
(Futala Tibor)

03/313KOTALSKA, Barbara: LCSH, RVM, RAMEAU, KABA- skúsenosti zo spolupráce v oblasti jazykov predme- tovych hesiel = Kniznica. 4.roc. 2003. 4.no. 197-200.p. Bibliogr. 12 tétel.Rés. angol nyelven
Az LCSH, RVM, RAMEAU, KABA -  tapasztalatok a 
tárgyszavas nyelvekkel kapcsolatos együttműkö
désben

Együttműködés - nemzetközi; Információkereső 
nyelv; Tárgyi feltárás; Tárgyszójegyzék; Többnyelvű 
tézauruszA dokumentumok tárgyi feldolgozásában a többnyelvű megközelítés felettébb kívánatos, de ugyanakkor felettébb drága szakmai törekvés. Ezért transznacionális szervezeteknek is be kell kapcsolódniuk támogatásába.A létező célprogramok között a MACS (Multilingual Access to Subjects) már jelentős eredményekkel büszkélkedhet, ami a svájci, francia, brit és német nemzeti könyvtár együttműködésének is köszönhető.A tesztelés nyomán a programban részt vevők nemcsak az LCSH (Library of Congress Subject Headings) az RVM-mel, az LCSH frankofon változatával együtt a RAMEAU (Répertoire d’autorité- matiere encyclopedique et alfabétique unifié) és az SWD/RSWK (Schlagwortnormadatei/Regeln für den Schlaghwortkatalog) keresőnyelveket használó katalógusokat kívánják bedolgozni az adatbázisukba, hanem más, eddig nem tesztelt információkereső nyelveket és természetes nyelveket is.Úgy tűnik, hogy ezekbe a munkálatokba, megteremtődvén hozzájuk a financiális feltételek, előbb-utóbb a közép-kelet-európai országok is bekapcsolódhatnak. így pl. Lengyelország, ahol már eddig is megtörtént -  KABA néven (Katalogi Automatyczne Bibliotek Akademickich) -  a RAMEAU lengyel változatának közzététele és használatba vétele.A RAMEAU, mely eredetileg terminológiájában és tematizálási gyakorlatában egyaránt hűséges volt
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az LCSH-hoz és az RVM-hez (ez a legbővebb francia tárgyszórendszer, 900 intézmény használja), fokozatosan változásokon ment át (a szókincs egységesítése, a szintaxis szisztematizálása, általános használatra rendelt pontosítási jegyzék stb.).A RAMEAU -  túl a KABÁ-ban való együttműködésen -  további partnereket keres szándékolt bővítéséhez.
(Futala Tibor)

03/314FRANKLIN, Rosemary Aud: Re-inventing the subject access for the semantic Web = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003. 2.no. 94-101 .p. Bibliogr.
Tárgyi keresés a weben szemantikai és szintakti
kai kapcsolatokkal

Besorolási adatok egységesítése; Számítógép-háló
zat; Tárgyi feltárás; Vetületes osztályozásAz első generációs információkereső rendszerek a világhálón nem tartalmazták a besorolási adatok egységesítésének lehetőségét, de a második generációs rendszerek már igyekszenek követni a tárgyi keresés és a katalogizálás könyvtártudományi alapelveit. A Dublin Core metaadat-szabványok segítségével lehetővé válik a webforrások értékelése és katalogizálása, ami a legspecifikusabb keresések igényeit is kielégíti. A legújabb kutatások egy, a fazettás osztályozáson alapuló struktúra irányába mutatnak. Ennek a rendszernek a segítségével szemantikai és szintaktikai kapcsolatokat lehet definiálni, és tárgyszavakat (pl. a Library of Congress tárgyszavait) lehet használni a kereséshez, nem hierarchikus szerkezetben, hanem a kapcsolódó fogalmakat leíró fazetták formájában. A rendszer rugalmas és bővíthető, ami fő követelménye a digitális könyvtárak és a gépi információkeresés jövőbeli fejlesztésének.

(Autoref.)

Lásd még 291

K a t a l ó g u s o k

03/315COLE, Timothy W.: Using OAI: innovations in the sharing of information = Libr.Hi Tech. 21 .vol. 2003. 2.no. 115-117.p.
Az OAI (Open Archive Initiative) használata: inno
vációk az információmegosztás területén

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Központi 
katalógus -on-line; SzabványA központi katalógusoknak és a hasonló átfogó bibliográfiai szolgáltatásoknak és eszközöknek nagy hagyománya van a könyvtárügyben. Az elektronikus primer források terjedésével az egyes könyvtárak digitális gyűjteményeinek dokumentumaira vonatkozó információk megosztása igen hatékony eszköznek tűnik az on-line információrobbanás kezelésére. A metaadatok összegyűjtésére szolgáló ún. „Nyílt Archívum Kezdeményezés” protokollt (OAI -  Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), amely lehetővé teszi a digitális metaadatok hatékony megosztását, sok tudományágban és digitális könyvtári projektben használják. Az eddigi kísérletek biztatóak és azt bizonyítják, hogy függetlenül attól, mennyire fejlődnek a használt technológiák, a könyvtárügy hagyományos intellektuális alapelvei továbbra is érvényesek maradnak.

(Autoref.)

03/316OBERHASUER, Otto C.: Card-image public access catalogues (CIPACs): an international survey = Program. 37.V0I. 2003. 2.no. 73-84.p.
On-line, szkennelt cédulakatalógusok: nemzetközi 
áttekintés

Cédulakatalógus; Digitalizálás; Ember-gép kapcso
lat; Honlap; On-line katalógus; SzoftverA cikk az on-line, szkennelt cédulakatalógusokat (CIPAC) vizsgálja, amelyek digitalizált katalóguscé
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dulák adatbázisából állíthatók elő, és többé-kevés- bé kifinomult böngészési és keresési lehetőséget nyújtanak. Ezt a fajta megoldást a 90-es évek közepe óta számos könyvtárban alkalmazzák a világ különböző országaiban, főként olcsó alternatívaként a régi katalógusok retrospektív konverziójának megvalósítására. A cikk bemutat egy CIPAC-okkal foglalkozó weboldalt, az ilyen típusú katalógusokat kezelő' szoftverek négy fó' kategóriáját különbözteti meg és írja le, összehasonlít 11 országban működó' 50 CIPAC-ot. Az összehasonlítás szempontjai: földrajzi megoszlás, nagyság, szoftver, a katalógusok száma, a feldolgozás és indexelés módja, navigáció, képformátum és egyéb jellemzők.
(Autoref.)

Lásd még?>5\

i n f o r m á c i ó k e r e s é s

03/317MAISONNEUVE, Marc: Recherche multibases: de nouveaux outils pour accroitre l’autonomie des usagers = Documentaliste. 40.vol. 2003. 3.no. 214- 217.p.Res. angol, német és spanyol nyelven
Információkeresés több adatbázisban: új eszközök 
az önálló használói kereséshez

Ember-gép kapcsolat; Gépi információkeresés; On
line katalógus; Számítógép-hálózat; SzoftverA rendelkezésre álló elektronikus források megszaporodása miatt a könyvtári információs szolgáltatások használóinak egyre nagyobb szüksége van információs szakemberek segítségére. A cél ezért a használói autonómia megvalósulása, jóllehet ennek eszközei bizonyos mértékig már rendelkezésre állnak. A jelen cikk röviden bemutatja a rendelkezésre álló eszközök típusait, amelyek segítségével a

nem-szakember használó is kereshet információkat az interneten elérhető sokféle, különböző helyen lévő forrásból: két olyan megoldást, amely egymást kiegészítő eszközöket kapcsol össze (webes keresőgépek és portálok) és két másikat, amelyek a katalógus funkcióját bővítik URL-, illetve hiperszöveg kapcsolatokkal.
(Autoref.)

03/318SMITH, Alistaair G.: Think local, search global? Comparing search engines for searching geographically specific information = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003.2.no. 102-109.p. Bibliogr.
Helyi és világméretű keresőgépek teljesítményé
nek összehasonlítása Új-Zélanddal kapcsolatos in
formációk keresése esetén

Információkeresési rendszer értékelése; Számitó- 
gép-hálózatA tanulmány olyan, Űj-Zélandra vonatkozó keresések eredményeit értékeli, amelyeket különféle keresőgéppel végeztek: három helyi, négy világméretű és három metakereső rendszerrel. A helyi keresőgépekkel nem sikerült nagyobb teljességet elérni, mint a világméretű és a metakereső rendszerekkel, de egyik keresőgép sem haladta meg a 45%-os teljességet. Annak ellenére, hogy a metakereső rendszerekkel egyéni keresőrendszerek adatbázisaiban is lehet keresni, ezek a keresések sem adtak kiemelkedő teljessséget. A releváns oldalak 36 százaléka nem a .nz domain-nevekből került ki. A cikk tárgyalja a földrajz-specifikus keresés tanulságait és értékeli a keresőgépek teljesítményét.

(Autoref alapján)

Lásd még 310, 313-314, 326, 332
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O l v a s ó s z o l g á l a t ,  t á j é 
k o z t a t ó  m u n k a

03/319McKINZIE, Steve -  LAUER, Jonathan D.: Le travail de référence virtuel = Bull.Bibi.Fr. 48.tom. 2003. 4.no. 63-65.p. Bibliogr. 7 tétel.Res. angol, német és spanyol nyelven
On-line referensz szolgálat: túlbecsült, gyenge és 
nem valóságos

Hatékonyság; On-line üzemmód; ReferenszA szerzők az elektronikus úton történő referensz szolgáltatás hatékonyságát vizsgálják a köztudatban élő általános, de talán eltúlzott lelkesedéssel és várakozásokkal szemben. A könyvtárosok érdeklődése az új technológiai megoldások iránt -  különösen Amerikában -  régóta ismert, talán innen ered a virtuális tájékoztatás körüli hiperbolikus rajongás. Tagadhatatlan, hogy minden információs szakembernek el kell sajátítania az olvasók tájékoztatását és ismereteik bővítését elősegítő új elektronikus eszközök használatát, legyen szó akár az e-mail alapú referensz szolgáltatásról, az elektronikus fórumokról, vagy az Instant Messengerről. Az elektronikus kommunikációnak megvan a helye a jó könyvtáros eszköztárában.A referensz szolgáltatás új eszközei azonban semmiképpen sem tekinthetők forradalminak, és nem helyettesíthetik a tájékoztatás hagyományos formáit (személyes vagy telefonon keresztül történő konzultáció), amelyek továbbra is sokkal kielégítőbben működnek. A cikk három fontos szempontból hasonlítja össze a hagyományos és az elektronikus referensz szolgáltatást.Ami a ráfordított időt illeti, szembeötlő az elektronikus kommunikáció lassúsága. Az Illinois-i egyetem és a pennsylvaniai egyetem könyvtárosai egy felmérés során átlagosan tíz percre becsülték a virtuális konzultáció időtartamát, ami véleményük

szerint mindenképpen hosszabb, mint a személyes megbeszélés vagy a telefonon történő válaszadás. Az elektronikus referensz szolgáltatás más munka- folyamatot képvisel és más ritmusban zajlik, mint a hagyományos tájékoztatás.Ugyanakkor a virtuális tájékoztatás kihívásai megnövekedett adminisztrációs és pszichés terheket rónak a könyvtárosokra. Nem csak az új szoftverek és szabványok bevezetésének nehézségeiről van szó, hanem arról is, hogy gyakran maguk a hagyományos tájékoztatáshoz szokott olvasók tanúsítanak türelmetlenséget az új eljárásokkal szemben. Mindez megkérdőjelezi a virtuális tájékoztatás mindent elsöprő hatékonyságát.Az olvasók mindenesetre örülnek annak, hogy új univerzum nyílik számukra: immár kedvük szerint, a hét minden napján huszonnégy órában léphetnek kapcsolatba a könyvtárral. A látszólagos előnyök viszont nem ellensúlyozzák az új tájékoztatási mód hiányosságait. A virtuális referensz szolgálat kudarcot vallhat a könyvtárosi munkának abban a részében, amely a konkrét könyvtári környezetben megvalósuló személyes kapcsolat útján segíti az olvasó ismereteinek elmélyítését és kutatási készségeinek fejlesztését. A virtuális tájékoztatás, bármennyire teljes körűen szeretne működni, nem tudja pótolni ezt a pedagógiai szerepet. Az internet csak minimális párbeszédet tesz lehetővé a telefonos vagy személyes tanácsadáshoz képest. Bárki, aki tagja egy vagy több levelezőlistának vagy on-line fórumnak, fel tudja mérni az elektronikus „beszélgetés” korlátáit. Nekünk, emberi lényeknek pedig szükségünk van személyes kapcsolatokra. Mel Isaacson egyik cikke arról számol be, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően a Pace Egyetem könyvtárában ugrásszerűen megnőtt az olvasók száma. Mintha a diákoknak minden addiginál nagyobb szükségük lett volna valóságos helyekhez kötött, valóságos emberi kommunikációra.A szerzők tehát elismerik az elektronikus referensz szolgálat szükségességét és leszögezik: a könyvtá
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rosoknak nyitottaknak kell lenniük az új technológiai megoldásokra. Óvakodniuk kell azonban a túlzásoktól: az on-line tájékoztatás nem pótolja és nem is fogja teljes körűen pótolni a hagyományos, személyes referensz szolgáltatást.
(Balogh Anna)

03/320JANE, Catherine -  McMILLAN, Dawn: Online in real time? Deciding whether to offer a real-time virtual reference service = EI.Libr. 21.vol. 2003. 3.no. 240-246.p. Bibliogr.
Érdemes-e bevezetni az on-line referensz szolgá
latot?

Egyetemi könyvtár; Igénykutatás könyvtári szolgálta
tásokra; Munkaszervezés; On-line üzemmód;
Referensz2002 áprilisában az új-zélandi Canterbury Egyetem könyvtárában az internet chat (csevegési) lehetőségeit felhasználó valós idejű on-line referensz szolgáltatás kezdte meg működését kísérleti jelleggel Online Help néven.Az ezt megelőző 17 hónapban különböző' vizsgálódások és szakmai viták zajlottak arról, hogy van-e igény erre a szolgáltatásra. Olyan rendszer kialakítását vették tervbe, amely web alapú, platformfüggetlen, biztonságos, a használatához nem kell külön szoftvert letölteni, nem igényli, hogy a használó azonosítsa magát, és amely illeszkedik a szokásos könyvtári munkafolyamatokhoz. A Miami Egyetemen használt nyílt forráskódú RAKIM szoftvert vették használatba.A kísérlet során heti 15 órában kínálták a szolgáltatást, hétfőtől péntekig délutánonként 2-től 5-ig. A könyvtárosok számára szokatlan volt, hogy gyorsan kell a kérdésekre reagálni, és rögtön összefüggő választ kell produkálni, anélkül, hogy a használót látnák vagy hallanák. Nem szabad alábecsülni az ilyen típusú referensz tevékenység munka- és időigényét. Rendkívül fontos, hogy a vállalkozást

támogassa a könyvtár vezetése és a szolgáltatásban dolgozó munkatársak.Az OCLC felmérése szerint a diákok 70%-a on-line segítséget venne igénybe tanulmányaihoz, úgyhogy érdemesnek látszik ezzel az újabb szolgáltatással bajlódni. A szolgáltatást eleinte viszonylag kevesen próbálták ki, akik viszont kipróbálták, azok lelkesen fogadták. Ahhoz, hogy egy munkatárs rendelkezésre álljon az on-line referensz szolgáltatásra, meg kell várni, amíg a használók száma eléri a kritikus tömeget. A későbbiekben a szolgáltatás fokozatos bővítését tervezik. Felmerült az a kérdés is, hogy az on-line szolgáltatás csak a könyvtár nyitvatartási idejére korlátozódjon-e. A kísérlet 18 hete alatt az derült ki, hogy a kérdések zöme az adott egyetemhez és könyvtárához kapcsolódik, ezért egyelőre nem tervezik, hogy más könyvtárral kooperáljanak a szolgáltatás terén. A szolgáltatást működtetőknek nemcsak számítógépes képzésre van szükségük, hanem a szakterületi források átfogó ismeretére és a szakreferensek tudásanyagának feltérképezésére is.A szolgáltatás reklámozásában a leghatékonyabbnak bizonyult, amikor egy hallgató cikket írt az egyetem lapjába. A reklám egyéb formái voltak: Online Help logo a weblapokon, poszterek, könyvjelzők, e-mailek.A webnaplók adataiból statisztikákat lehet generálni, és a könyvtárosok válaszainak pontosságáról és stílusáról is képet lehet kapni a szolgáltatás értékelése és fejlesztése érdekében. Adatvédelmi okokból pontosan meg kell határozni, hogy mit szabad menteni és milyen időtartamra. Ehhez irányelveket kell kialakítani.2003-ban a szolgáltatás neve AskLIVE-ra változott. Továbbra is a RAKIM szoftvert, annak javított és frissített változatát használják. Hosszabb távon elképzelhető, hogy a szolgáltatás -  ha van rá igény -  a hét minden napján 24 órában elérhető lesz. Fejlesztésénél figyelembe veszik az OCLC és a Kongresszusi Könyvtár együttműködéses és üzleti ala
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pon működtetett QuestionPoint szolgáltatásának tanulságait.
(Hegyközi Ilona)

03/321WESSELLS, Mike: Faith at the front desk: spirituality and patron service = Am.Libr. 34.vol. 2003. 5.no. 42- 43.p.
A vallás helye a referensz szolgálatban

Referensz; Tájékoztatás -vallástudományiA vallási dokumentumok gyarapítása történetileg olyan terület, ahol egyenetlenségeket tapasztalunk. Kevés a referált vallásos kiadvány, és az ismertetések hiánya beszűkíti a választást. A könyvtárosok szerepe ugyanakkor változóban van. Ma felhasználóinknak a következő kérdés megválaszolását kell megtanítanunk: Mely információban bízhatunk, és miként dönthetjük ezt el? A múltban a könyvtárosok, mint az információ kapuőrei gyűjteményfej- lesztési szakértelmük útján adtak választ erre a kérdésre. Ma a minőség megítélése a feladatuk.A lelkiség területe nehezen megfogható, és a gyarapításban nehéz szakmai konszenzusra jutni. Célszerű ezért azokhoz fordulnunk, akik a vallást jobban ismerik. A könyvtárosok megtehetik, hogy a területükön működő egyházakkal, vallási közösségekkel rendszeres kapcsolatot tartanak fenn. Megkérhetik őket, hogy nevezzenek meg öt olyan könyvet, amely hitüket a legjobban tükrözi. Ilyen módon nemcsak gyarapítási tanácsokat kapnak, hanem könnyebben kérhetnek ajándékba könyveket.
(Koltay Tibor)

K ö l c s ö n z é s

Lásd 357

K ö n y v t á r k ö z i  k ö l 
c s ö n z é s ,  d o k u m e n 

t u m s z o l g á l t a t á s

03/322AMDURSKY, Saul J.: ILL: Sacred cow or vital service? = Libr.J. 128.V0I. 2003. 10.no. 76-79.p.
Szent tehén vagy nélkülözhetetlen szolgáltatás? -  
Vita a könyvtárközi kölcsönzés fontosságáról

Hatékonyság; Könyvtárközi kölcsönzés; Közművelő
dési könyvtárA folyóirat a vitára ösztönző -  vagy inkább provokatív -  cím alatt három Michigan állambeli könyvtáros igencsak eltérő véleményét ütközteti. Az első vélemény, Saul J. Amdursky (Kalamazoo Public Library) szerint a közkönyvtárak számára felesleges luxus a könyvtárközi kölcsönzés: kevesen veszik igénybe, ugyanakkor nagyon drága. Eredetileg a kutatók számára biztosított olyan információkat, amelyek az adott egyetemi könyvtárban nem voltak elérhetők, és a könyvtárosok -  felismerve, hogy képtelenség mindazt összegyűjteni, amire a professzoroknak szükségük lehet -  gyűjteményeik rendelkezésre bocsátásával reagáltak erre. A közkönyvtárak azonban nem jól döntöttek, amikor bekapcsolódtak ebbe a szolgáltatásba, mivel ez anyagilag nagyon megterhelő, s csak a gyarapítás során elkövetett hibákat leplezik vele -  véli Amdursky. Az lehet a megoldás, hogy különféle alternatívát kínálunk helyette: térítéses szolgáltatássá tesszük, kérésre megvásároljuk az adott művet stb.Richard Hulsey (Willard Public Library) húszéves tapasztalata alapján szintén úgy véli, hogy a könyvtárközi kölcsönzés helyett célszerűbb -  és on-line rendelés révén jóval gyorsabb is -  megvásárolni az olvasók által keresett műveket. (Erre 2000-től külön keretet is biztosítottak.) A szolgáltatást teljes szövegű adatbázisok beszerzésével is kiegészítették: először újságcikkek (UnCover), majd folyóirat
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cikkek biztosításával, a Michigan eLibrary (MeL) révén. 2001-tól a régebbi címeket (szépirodalmat, életrajzokat, régebbi sorozatok elsó' köteteit) sem könyvtárközi kölcsönzéssel, hanem a könyvkereskedelemben szerzik be (Amazon.com, abebooks.com, AddAll.com stb.). Használják ugyan a könyvtárközi kölcsönzést is, de ritkábban, egy héten háromszor legfeljebb. A vázolt módszer jóval olcsóbbnak, „költséghatékonynak” bizonyult.Harmadikként Christie Pearson Brandau (Library of Michigan) -  a fenti kijelentéseknek ellentmondva -  kifejti, hogy a 21. századi könyvtárközi kölcsönzést nem lehet összehasonlítani azzal, amilyen az a nyolcvanas években volt: teljesen új helyzet állt elő, jóval olcsóbb lett a szolgáltatás. Az állami egyetem (Michigan State University, MSU) által lefolytatott felmérés szerint -  amióta az olvasók maguk kezdeményezhetik a könyvtárközi kölcsönzést -  igénybevétele megtriplázódott. Michiganben hamarosan működni fog az egész államra kiterjedő" forrásmegosztási rendszer és a közös katalógus (MeLcat). (A projekt jelmondata: „kapja meg az olvasó, amit kér, amikor kéri, ott és olyan formában, ahogy kéri” .) Nem szabad nemet mondani vagy korlátozni az olvasói igényeket, hiszen a közkönyvtárak alapvető" szolgáltatásokat nyújtanak; inkább ki kell bővíteni ezeket, hiszen a könyvtárközi kérések fontos igényeket jeleznek (talán egy olyan településről, ahol az adott művet nem képes a könyvtár beszerezni), és ezeket olcsóbban és gyorsabban tudjuk ma már biztosítani.
(Murányi Lajos)

03/323AVAKIAN, Satenik -  FRANKEL, Ken: Intercontinental document delivery : The AUA/FAU experience = Res.Shar.Inf.Net. 16.vol. 2002. 2.no. 217-226.p.

Dokumentumszolgáltatás kontinensek között: az 
Örményországi Amerikai Egyetem és a Florida 
Atlantic University tapasztalatai

Digitalizálás; Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi 
könyvtár; Együttműködés -nemzetközi[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás Észak-Amerikában legalább két évtizede bővül és fejlődik. Interkontinentális méretekben azonban a viszonylag nagy költségek és átfutási idő miatt eddig kevésbé volt jellemző, így a könyvtárakat is jóval kevésbé szorította rá a forrásmegosztásra és kooperációra.Az RLG (Research Libraries Group) a 90-es évek elején bevezette az Ariel dokumentumküldő szoftvert. A digitalizált dokumentumok az interneten jutnak el a címzett könyvtárhoz, a partnerek így megkerülik a postaköltségeket, és időt takarítanak meg. A cikk az Örményországi Amerikai Egyetem (American University of Armenia, AUA) és a Florida Atlantic University (FAU) részvételével lezajlott kísérleti projektről számol be.Az AUA angol tannyelvű, amerikai segítséggel és mintára létrehozott posztgraduális műszaki képző- intézmény, amely 1991-ben kezdte meg munkáját. Könyvtára döntő részben angol nyelvű dokumentumokat tartalmaz. Gyűjtőkörébe tartozik jogi és egészségügyi anyag is; az anyaintézményen kívül számos más intézmény hallgatóit és kutatóit is ellátja. Központi szerepe és a rá háruló nagy feladatok magyarázzák, hogy angol nyelvű dokumentumaival, friss nyugati szakfolyóirataival a szegényes, elmaradott könyvtárüggyel rendelkező országban csaknem egyedülálló intézmény.A körülmények ismeretében Tom Sloan, a Délkelet-Floridai Könyvtári Információs Hálózat (Southeast Florida Library Information Network,
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SEFLIN) ügyvezető igazgatója partnerséget ajánlott amerikai egyetemek részéről. Javaslata magában foglalta a könyvtárközi kölcsönzési megállapodást, valamint az Ariel rendszerű dokumentumküldés bevezetését az AUA-n. Floridában az Ariéit használó hálózat már évek óta kifogástalanul működött. Sloan tanulmányt készített az igényekről. Ebben vázolja a projekt fő céljait: az AUA könyvtárhálózat valósítson meg forrásmegosztást a világ könyvtáraival és hálózataival, elégítse ki a helyi igényeket az angol nyelvű irodalom iránt; dokumentumküldő rendszerével állítson példát az ország könyvtárai elé; és mozdítsa elő a könyvtárakban folyó digitalizálási munkát, melynek célja, hogy a kéziratokat és egyéb, a tudományos kutatás számára szükséges anyagokat elérhetővé tegyen.A SEFLIN könyvtárak részéről a FAU vállalta magára a partneri közreműködést, és 2000 novemberére elkészültek a részletes tervdokumentumok. A FAU öt helyen működő, 25 ezer hallgatót tömörítő egyetem. Könyvtárai 900 ezer kötet könyvvel, több mint 3 900 kurrens nyomtatott és 4 300 elektronikus folyóirattal rendelkeznek.Mivel Örményországban a posta költséges és megbízhatatlan, az együttműködési egyezményből kikerült az eredeti dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése. Rögzítették továbbá, hogy dokumentumküldés csak a FAU állományából történik. Mennyiségi korlátozásokat vezettek be, mivel a FAU könyvtárközi osztálya a 2000-2001-es pénzügyi évben e nélkül is 55 ezer tranzakciót hajtott végre.A kérések fogadásához web űrlapot nyitott a FAU. A kitöltéshez az űrlap keresést biztosít a katalógusban, és közli a FAU elektronikus folyóiratainak listáját. Itt azonban csak bizonyos címeknél tesz lehetővé cikkszolgáltatást a licencszerződés. A megállapodáshoz csatoltak ezen kívül egy szerzői jogi részt és a CONTU ajánlásait. A megállapodást 2001 májusában hagyták jóvá a felek.Az Ariel szoftvert a fejlesztő, az RLG bocsátotta ingyen rendelkezésre; az AUA-nak a szükséges hard

vert kellett beszereznie. A rendszer 2001 szeptemberében lépett működésbe.A szolgáltatás az AUA-n igen kedvező visszhangot váltott ki, döntő mértékben járult hozzá az ott készülő tudományos munkákhoz. Igénybevétele az első évben még jóval a rögzített korlátok alatt maradt, de valószínű, hogy hamarosan megközelíti őket. 2002 áprilisában a megállapodást újabb 12 hónapra meghosszabbították. A sikeres együttműködés mintájára más intézmények között is létrejöttek hasonlók, a dokumentumküldő szolgáltatásba bevonták a Jereváni Állami Egyetem könyvtárát is. A SEFLIN, illetve a FAU a szükséges hardver, szoftver és dokumentumok beszerzésével segítette az örmény könyvtárakat
(Vajda Henrik)

03/324ASWORTH, Susan -  JOINT, Nicholas: A model for inter-institutional collaboration : The GAELS project document delivery trials = Libr.Rev. 52.vol. 2003. 4.no. 150-158.p. Bibliogr.Res. francia és német nyelven
Az intézmények közötti együttműködés modellje -  
kísérleti dokumentumszolgáltatás a GAELS projekt 
keretében

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Együttműködés -belföldi; Felmérés; Gazdaságos
ság -könyvtárbanA Glasgow-i és a Strathclyde-i Egyetem támogatást kapott a Skót Felsőoktatási Alaptól annak kutatására, hogyan lehetne közösen könyvtári szolgáltatásokat nyújtani a két intézményben. A vizsgálat kezdetben csak a műszaki tudományokat érintette. A GAELS (Glasgow Allied Electronically with Strathclyde) projekt 1999 júniusától 2001 júniusáig tartott. A meglévő információs szolgáltatások áttekintése után, amelyek a kutatók vélt vagy korábbi információs igényeit tükrözték mindkét műszaki tan
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széken, kiderült, hogy ezek nem felelnek meg a valóságos igényeknek. A műszaki kutatók nemigen használják a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat, jobban kedvelik az elektronikus szolgáltatásokat. A két intézmény periodika-állományának átfe- dettségét vizsgáló tanulmány szerint évente 70 ezer fontot tesz ki a duplikáció mértéke a gyűjteményekben. Dokumentumszolgáltatási kísérleteket végeztek, amelyek során a két egyetem közötti helyi dokumentumszállításra, az egyik kutatócsoport részére kereskedelmi szolgáltatás igénybevételére, és a Strathclyde-i Egyetem biológiai-műszaki kutatói számára teljesen elektronikus, saját számítógépre érkező' szolgáltatás nyújtására került sor. A cikk bemutatja a kísérletek valóságos és előre jelzett eredményeit és következményeit -  a további együttműködés reményében.
(Autor ef.)

03/325ROWSE, Mark: Individual article supply: some strategic directions = Interlend.Doc.Supply. 31 .vol. 2003. 2.no. 86-93.p.
Az egyedi cikkszolgáltatás stratégiai irányai

Cikk; Dokumentumszolgáltatás; Folyóiratkiadás;
Számítógép-hálózatA cikk megvizsgálja a folyóiraton kívül, egyénileg publikált cikkek elszaporodásának problémáját, és ennek hatását a folyóirat-előfizetésekre és a webhely-használati igényekre. Rámutat, hogy a könyvtári költségvetések megnyirbálása az előfizetések lemondását és a könyvtárközi-dokumentumszolgálta- tási kérések számának növekedését eredményezte. Az egyre kifinomultabb keresési és navigálási eszközök lehetővé teszik, hogy a használók a különféle elsődleges, másodlagos és harmadlagos forrásoktól közvetlenül eljussanak a keresett cikkekhez, függetlenül attól, hogy ezeknek ki a gazdája, és melyik szolgáltató forgalmazza őket. A szerző megvizsgál

ja, hogy ez a gyakorlat milyen hatással van a tudományos kommunikáció szereplőire, és néhány fontos kérdést tesz fel, például: Rontják-e az egyénileg publikált cikkek a kiadói üzletet? Igaz-e az, hogy a konzorciumos együttműködéssel a könyvtárak és a kiadók is jól járnak? Valóban a könyvtárközi kölcsönzés a leggazdaságosabb formája a cikkrendelések kielégítésének? Arra a következtetésre jut, hogy a kiadóknak is és a könyvtáraknak is újra kell vizsgálniuk üzleti modelljeiket, mintegy ellenlépésként az ellen, hogy a közvetlen használók szabadon letölthetik a világhálótól az ingyenesen hozzáférhető dokumentumokat, mert ez aláássa a hagyományos, lektorálással működő tudományos kommunikációs folyamatot.
(Autorej.)

D o k u m e n t á c i ó s  e l j á 
r á s o k  é s  t e r m é k e i k

03/326BILLS, Linda -  CHENG, Rachel -  NATHANSON, Alan J.: Subject web page management without HTML coding: two approaches = Inf.Technol.Libr. 32.vol. 2003. 1.no. 4-11.p.
Tárgyköri kalauzok létrehozása a világhálón: két 
megközelítés

Adatbázis; Gépi információkeresés; On-iine kataló
gus; Szoftver; Tárgyi feltárásA cikk két, relációs adatbázisokra épülő alkalmazást mutat be web alapú tárgyi bibliográfiák készítésére és karbantartására. Az adatbázisos megoldás előtt a könyvtárosoknak sok időt és energiát kellett fordítaniuk a minőségi forrásokhoz vezető weboldalak összeállítására illetve karbantartására. Ez a feladat még a weboldal-készítés bonyolult szakmai ismeretét is megkövetelte tőlük, és a források dupli- kációja is elkerülhetetlen volt. A Wesleyan Univer-
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sity és a Tri-College Consortium egymástól függetlenül úgy akarta megoldani ezt a problémát, hogy adatbázist készít a forrásinformációkról, és kifejleszt egy gépi rendszert az útmutató oldalak kényelmes előállítására. A cikk összehasonlítja a kétféle megközelítést: házon belüli megoldás ill. külső szolgáltatás igénybevétele; önálló adatbázis ill. az OPAC-ba beépített adatbázis; nyílt forráskódú ill. tulajdonosi szoftver.
(Autoref. alapján)

03/327CULLEN, Rowena: The digital divide: a global and national call to action = EI.Libr. 21.vol. 2003. 3.no. 247- 257.p. Bibliogr.
A „digitális szakadék” -  nemzetközi ás új-zélandi 
helyzetkép, és a megoldás lehetőségei

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Információ
technológia; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások 
használataA „digitális szakadék” kifejezést annak a különbségnek az érzékeltetésére használják, amely a legtöbb országban az információs technológiákhoz hozzáférő csoportok és azok között alakult ki, akik nem tudnak hozzáférni ezekhez a technológiákhoz. Ennek társadalmi-gazdasági, földrajzi, oktatási, hozzáállásbeli, generációs, esetleg fizikai (testi fogyatékosság) okai lehetnek. A cikk áttekinti a probléma legújabb új-zélandi kutatási eredményeit és azokat a tényezőket, amelyek akadályozzák az információs technológia, illetve az információs társadalomban való részvétel előnyeinek kihasználását. Űj-Zélan- don a vidéken élő maori népcsoportok vannak a leghátrányosabb helyzetben. A cikk a külföldi tapasztalatok esetleges átvétele céljából megvizsgálja,

hogy az USA-ban és az Egyesült Királyságban hogyan kezelik a hasonló problémákat.
(Autoref. alapján)

03/328VEJSADOVÁ, Jana -  HOUSKOVÁ, Zlata: Internet, elektronické informacní zdroje a sluzby pro osoby se specifickymi potrebami v knihovnách = Ctenár. 55.roc. 2003. 5.no. 130-135.p.
Internet, elektronikus információforrások és szol
gáltatások hátrányos helyzetűek számára könyvtá
rakban

Beteg olvasó; Információtechnológia; Számítógép
hálózatA fogyatékkal élők minél jobb ellátására a könyvtárak -  különösen a közművelődési könyvtárak -  már régóta törekszenek. A korszerű információtechnológiai eszközök segítségével még jobb feltételek teremthetők a hátrányos helyzetűek információ- és dokumentumellátásához. Sok könyvtár a honlapján külön helyet tart fenn a fogyatékkal élők számára, ahol speciális információkat nyújt nekik, pl. tájékoztatást az egyes épületekbe való akadálytalan bejutás lehetőségeiről (rámpa, lift), tanulási és munkalehetőségekről, a helyzetükkel kapcsolatos jogi, szociális és egészségügyi kérdésekről. Csehországban a fogyatékkal élők számára létrehozták a HELPNET.CZ internetes portált, amelynek működtetésében sok könyvtáros is részt vesz.A vakok és gyengénlátók számára a régóta meglévő szolgáltatások (felolvasások, hangoskönyvtár, Bra- ille-írású dokumentumok) mellett új eszköz a könyvtárakban egy olyan, megfelelő szoftverrel felszerelt, speciális számítógépes munkaállomás, amelynek segítségével a könyvtár nyomtatott dokumentumai, valamint az elektronikus dokumentumok és egyéb internetes szolgáltatások is hozzáférhetővé válnak. A nyomtatott dokumentumot igény esetén digitalizálják, majd a gép „felolvassa” a szöveget a vakok számára. (A leginkább elterjedt szoft
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verek: ZoomText Xtra, Bizon, WinTalker és Win- Monitor (Assistent); a Bizon kivételével általában ezeket használják a vakok az otthoni számítógépeiken is.) Csehországban jelenleg kb. negyven könyvtár rendelkezik ilyen számítógéppel, sőt, a Havlíc- kűv Brodban lévő' járási könyvtár 1998-ban, Európában az elsők között telepített ilyen munkaállomást. A perifériák közül a könyvtárban a vakok leggyakrabban a szkennert és a nyomtatót használják. A munkaállomás használatának oktatására a könyvtárak 1-5 napos tanfolyamokat szerveznek. A legtöbb könyvtár weblapja még nem használható a vakok számára, de a csehországi Knihovna Kromérízská honlapja már „blind friendly” (www.knihkm.cz).A testi fogyatékosok számára a könyvtárhasználat legnagyobb akadálya az épületbe való bejutás -  ezt a nehézséget a könyvtárak fokozatosan felszámolják. Ott, ahol a kerekes székkel nehezen lehet közlekedni a könyvtárban, a könyvtár általában speciális szolgálatot tart fenn a testi fogyatékosok számára, aminek keretében házhoz szállítást is szerveznek.A legproblematikusabb használói csoport a hallás- sérülteké. A siketek általában nem is használják a könyvtárakat. Az internet segítségével alapvető' problémáik oldódhatnak meg, pl. az otthoni számítógépen való munkavállalás. A könyvtárak útkeresése a siketekhez még hosszú lesz, de már működik olyan számítógép, amelyen egy fordítószoftver a szövegeket a siketek számára érthető' jelelésre fordítja.A mentálisan fogyatékosok számára a könyvtárak hagyományosan foglalkozásokat (felolvasások, karneválok, szakkörök) szerveznek. Oktatásukban a számítógép is felhasználható (pl. könyvek vagy egyéb témák powerpointos bemutatása).A könyvtárak egyre intenzívebben foglalkoznak a különböző disztinkciókkal küszködő (dyslexiás, dysgráfiás stb.) gyerekekkel. A gyerekek és szüleik olyan speciális számítógépes programokat találhat

nak a könyvtárban, amelyek pl. a számítógépes grafika alkalmazásával segítik a tanulást. A számítógépes „írástudás” elsajátítása nemcsak a gyerekek, de a hasonló fogyatékkal élő felnőttek számára is megkönnyítheti a mindennapi életet.
(Rácz Ágnes)

03/329MORGAN, Greg: A word in your ear: library services for print disabled readers in the digital age = EI.Libr. 21.vol.2003. 3.no. 234-239.p.
Könyvtári szolgáltatások vak és gyengénlátó olva
sóknak az elektronikus korban

Elektronikus publikáció; Hangos könyv; Szabvány; 
Vak könyvtárhasználóA látáskárosultak új-zélandi alapítványa, a Royal New Zealand Foundation for the Blind (RNZFB) jelenleg hangkazettán kölcsönöz hangos könyveket a vak és gyengén látó olvasóknak. Az RNZFB tagja annak a nemzetközi konzorciumnak, amely kifejlesztette a DAISY nevű hangoskönyv-szabványt. Amíg az analóg hangos könyvek lineáris rendszerűek, a DAISY könyvekben lehetőség van a navigálásra, hasonlóan ahhoz, ahogy a látó olvasók „átfutnak” egy nyomtatott kiadványt. A DAISY szabvány multimédia termékek előállítására is alkalmas. A digitális technológiára építve az RNZFB igyekszik a legoptimálisabb fájlformátumot megtalálni, valamint helyi és nemzetközi kapcsolatai révén a lehető legnagyobb választékot nyújtani tagjainak. Az RNZFB által alkalmazott olvasási megoldások modellként szolgálhatnak a vakok és gyengén látók szélesebb csoportja számára is.
Lásd még 290, 302, 306, 331, 353 (Autorej.)
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