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Ha a könyvtárosok közül manapság valaki az
Ariel nevet hallja, nem feltétlenül Shakespeare
csodálatos drámájának nemes szellemalakja jut
eszébe. Az Ariel nevet ugyanis egyre többször
emlegetik egy elektronikus dokumentumtovábbí-
tó programmal kapcsolatban. A két Ariel között
az emberi tudás és bölcsesség érvényesüléséért
folyatott nemes közdelem, illetve a már megszer-
zett tudás másokkal történõ megosztásának se-
gítése teremt szoros kapcsolatot.

Shakespeare hõsének jellemzését sokan és
sokféleképpen elvégezték már, így magam azzal
az Ariellel szeretnék foglalkozni, amely napi
munkánkat segítõ elektronikus szoftverként
könyvtárosi életünk részévé vált. A minisztériumi
támogatás, amely megteremtette az alapot a világ
nagy könyvtáraiban már évek óta használt prog-
ram hazai elterjesztésére, nemcsak bekapcsolta a
könyvtárakat az Arielen folytatott könyvtárközi
dokumentumkérések bonyolításának világméretû
hálózatába, hanem egyszersmind szabványt terem-
tett a hazai könyvtárak számára.

Az aDR-könyvtárak körében indult program,
amely két évvel ezelõtt megoldást keresett a do-
kumentumok elektronikus továbbítására, ma már
egyre szélesebb körben terjed, és csak remélni
tudjuk, hogy használata is általánossá válik. Bár
néhány könyvtár más szoftvert választott, jelen-
leg már több mint ötven könyvár rendelkezik a
teljes verzióval, és egyre nõ a csak vevõ oldali
kapacitással rendelkezõ gyûjtemények száma is.
Ennyit a program sikeres indulásáról, és most
lássuk, mi is az Ariel valójában.

Szinte nincs könyvtár a világban, amely ne
szorulna könyvtárközi kérésekre. Még a legna-
gyobbak gyûjteménye sem elég teljes ahhoz, hogy
idõról idõre ne kelljen más könyvtárak segítségét
kérniük. Például a British Library felé indított
könyvtárközi kérés ek jelentõs részét a BL maga
is más, esetenként speciális gyûjtó'körrel rendel-
kezõ könyvtárak, gyûjtemények segítségével elé-
gíti ki. A híres nagy könyvtárak napi dokumen-
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A könyvtárközi kölcsönzések elektronikus

kezdeményezését, más néven a kérések elektro-

nikus pontosítás át és indítását az aDR lelónely-

adatbázisa támogatja. Ez nyújt szinte semmi más-

sal nem pótolható segítséget a dokumentumokat

igénylõ személyeknek vagy intézményeknek.

A könyvtárakra vonatkozó, ma is érvényes

jogszabályok lehetõvé teszik, hogy -kizárólag

oktatási és kutatási cél megvalósítása érdekében

-a megfelelõ dokumentummal rendelkezõ könyv-

tár könyvrészleteket, folyóiratcikkeket másoljon és

küldjön (továbbítson) a kérõ könyvtárnak, vagy akár

közvetlenül a kutatónak. A könyvtárak ezen szol-

gáltatása különösen az elektronikus másológépek

gyors elterjedésének köszönheti robbanásszerû mi-

nõségi és mennyiségi fejlõdését. A számítógépek

elterjedése pedig további lendületet adott ehhez a

munkához, amelyet a kommunikációs kapacitások

példátlanul gyors fejlõdése meghatványozott. A

kérések teljesítésének hatékonyságát nem lehetett

tovább fokozni csupán az emberi oldalról.

A postázás, a dokumentálás, a fénymásolás, a

nyilvántartás számos apró, idõ- és munkaigényes

lépése (borítékcímzés, csomagolás, postázás oda

és vissza) helyett lehetségessé vált egy igen egy-

szerû és felhasználóbarát szoftver alkalmazása,

amely biztonságosan juttatja célba a kért másola-

tokat -kihasználva a legkorszerú'bb számítástech-

nikai és kommunikációs lehetõségeket. Ezt a le-

hetõséget biztosítja az Aciel szoftver.

Az elõzõekben már említettem, hogy az Ariel

szoftver két nagy egységbõl áll, amelyek együtt

és külön-külön is használhatók. Van a teljes

("full") verzió, amely küldeni és fogadni is tud

Ariel-állományokat, illetve létezik a csak fogadó

oldali változat is. Értelemszerûen azoknak a

könyvtáraknak, amelyek többnyire csak kémek

november. 
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és nem teljesítenek kéréseket, elegendõ csak a
fogadó prograrncsomag. A nagy vagy közepes
állománnyal rendelkezõ és szolgáltatni is tudó
könyvtárak mindkét modult használják. Pillanat-
nyilag a világban közel hatezer teljes verzió és
egy kicsivel több mint háromezer ötszáz fogadó
oldali prograrn múKödik.

A teljes és kielégítõ múKödéshez egy -a be-
meneti oldal adatminõségét jelentõs mértékben

meghatározó -lapleolvasó berendezésre, egy elfo-
gadhatóan jó számítógépre (legalább Pil, 128MB
RAM, minimum 6-8 GB HDD), intemetkapcso-
latra, külön arieles e-mail postafiókra van szükség.
A tûzfal vagy a hálózaton belüli NAT megoldások
sem jelentenek akadályt az eredményes és biztonsá-
gos használat számára. A pontos beállítások elvég-
zésében nem csak a programhoz mellékelt installá-
ciós utasítások, hanem az Ariel-hasmálóknak a szoft-

vertulajdonos honlapján (www .infotrieve.com,
www.rlg.org) olvasható konzultációs fóruma is ki-
merítõ tájékoztatást nyújtanak.

A CD-RaM-on kapott prograrnot a leírás sze-
rint kell insta1lá1ni -nem feltétlenül egy kizárólag
az Ariel szolgáltatás ára használt számítógépre. Ez
a procedúra csak öt percet vesz igénybe. A pon-
tos beállítást a User Manual (Felhasználói kézi-
könyv), valamint az elõbbiekben már említett
konzultációs fórumok segítik, de szükség esetén
a kizárólagos hazai terjesztõ (ovidius.marketing
@axelero.hu) segítségét is igénybe lehet venni.
Természetesen a rendszeres használatbavétel elõtt
ki kell próbálni a küldemények érkeztetését és-
küldését. Fontos, hogy a lehetõ legalaposabban
ellenõrizzük a minõséget: felbontást, színhûséget,

pozicionálást. Kérjük meg tesztpartnerünket, hogy
olyan dokumentumot küldjön, amely magas kö-
vetelményeket állít elénk, és a mi könyvtárunk-
ban is megtalálható. Így az Ariel-küldeményt
azonnal összevethetjük a dokumentum eredetijé-
vel. Az érkeztetett dokumentum vevõoldali mi-
nõségének javítására kevés mód van, tehát a be-
meneti oldalon levõ lapleolvasóknak és a kime-
neti oldalon levõ nyomtatóknak teljesítményössz-
hangban kell lenniük ahhoz, hogy valóban jó
minõségû küldeményeket fogadjunk és küldjünk.
A vevõoldali nyomtatónak képesnek kell lennie
az "eredetiség" produkálására és a megrendelõ

kívánságainak kielégítésére.
Nem szükséges és nem is célszerû minden

"átfutó" dokumentumot kinyomtatnunk, de annakis 
megvan a maga elõnye, hiszen csökkenteni

tudjuk az "elektronikus könyvtári polcokat" (elekt-
ronikus háttérkapacitást), és sokan vannak olya-
nok, akik kinyomtatott formában szeretnék meg-
kapni a kért cikket.

Az Ariel mú'ködésének és technikai megoldá-
sának egyszerûsége sok könyvtárost arra sarkalIt,
hogy helyettesítõ megoldásokat keressen. Néhá-
nyan úgy vélték, hogy az általuk favorizált más
megoldások minden tekintetben felveszik a ver-
senyt az Ariellel. Ezek azonban soha nem helyet-
tesíthetnek egy valóban profi, sokoldalú szoftvert,
és a beszerzést sem lehet pusztán fmanciális szem-
pontok alapján vizsgálni. Vannak és lesznek
könyvtárak, amelyek ma még nem engedhetik
meg maguknak az "arielesítést", számukra jók
lehetnek ezek a megoldások, de igen nagy kár
lenne, ha erre a talajra építve kimaradnának a
rendszerbó1.

Ma már az Országos Széchényi 'Könyvtártól
kezdve a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtáron át számos egyetemi és megyei
könyvtárig mindenki az "egynyelvûségre" törek-
szik, aminek megbízható és stabil platformja az
Ariel. Kaput nyit a világ nagy könyvtárai felé,
lehetõvé teszi az országon belül az egységes ala-

pokra épülõ szolgáltatást, elég nyitott ahhoz, hogy
több, ma még nem használt RLG vagy InfoTrieve
szolgáltatáshoz, programhoz (ILL) utat nyisson.

Röviden összegezve tehát: a könyvtárba befu-
tó kérések adatpontosítása és a szkennelés után a
partner Ariel-gépre (IP-re) vagy e-mailre küldhet-
jük a dokumentumot, amely a bemeneti oldal
adatminõségétõl függõ dokumentumot eredmé-
nyez a vevõ oldalon. Az elektronikus dokumen-
tum szerkeszthetõ, kiegészíthetõ, módosítható,
kinyomtatható, vagy megjegyzésekkel továbbít-
ható egy harmadik félnek. A rendszer partnerIis-
tát épít és azt karban is tartja, a kéró'k címeit,
kéréseiket a szoftver adatbázisa és háttértára õrzi.
A szoftver segítségével -mivel igény szerint
megõrzi a kért és küldött anyagot -gyorsan lehet
például kötelezõ irodalmat több igénylõnek is
továbbítani. Végezetül, egy idézet erejéig, szeret-
nék visszatérni Shakespeare-hez, hogy õt idézve
zárjam soraim.

"Jövök, hogy kívánságod teljesítsem;
repülni, úszni, tûzbe menni, göndör
felhõn nyargalni:
parancsodra áll Ariel és amije van."

(Vihar 1.2.)
Vasas Lívia

4 .Könyvt6ri Levelezõ/Iap. 2003 november


