
On-line információkeresés
és szolgáltatás
a LibInfóban'

Liblnfo mûködésének ezen alapelvei összhang-
ban állnak az Országos Széchényi Könyvtár -a
szolgáltatás moderátora és koordinátora -jelen-
legi stratégiai terveivel.2

Úgy véljük, a fenti elsõ pont nem igényel
részletes~bb magyarázatot. Fontos azonban ki-
emelnünk, hogy a szolgáltatás mûködése ez idõ
szerint nem kizárólag modernizációs törekvésekre
épül, hanem nagy hangsúlyt fektet a hagyomá-
nyos olvasási kultúra értékeinek (könyv, szemé-
lyes kutatás, könyvtár és így tovább) fenntartá-
sára és továbbítására (2. pont). Tudatosan törek-
szünk arra, hogy a hozzánk érkezett kérdésekre
rövid, de könyvtári-könyvtárosi minõséget kép-
viselõ, releváns válaszokat adjunk, amelyek
mintegy a könyvtárakba csábítják az érdeklõdõ-
ket, az újabb olvasói generációk érdeklõdését is
felkeltve azok iránt. Sok esetben, ha a kérdezõk
internetes forrásokat keresnek, hagyományos
alapmûveket és lelõhelyeket is megadunk. Noha
a válaszadás anonim, "az internetkönyvtáros"
nevében történik, a közremûködõ könyvtárak
számára lehetõséget biztosítunk arra, hogy saját
elérhetõségeiket a szolgáltatás révén is népsze-
rûsítsék. Lényeges még, hogy az internetet nem-
csak passzív felhasználóként használjuk, hanem
aktív, építõ és orientáló módon (3. pont). Mûkö-
désén túl a Liblnfo különbözõ adatbázisok épí-
tésével (válaszarchívum, internetes hivatkozás-
gyûjtemény) és kulturálisan orientáló on-line
forrástájékoztatással is igyekszik hozzájárulni az
internet tartalommal való feltöltéséhez.

Fel kell ismernünk, hogy végsõ soron min-
den fejlesztést egyedül az a cél legitimálhat,
aminek ,a jegyében és érdekében végrehajtják.
Ha nincs mit továbbadnunk, ha nem akarunk
valódi értékeket közvetíteni vele, akkor a fej-
lesztés értelmetlen és öncélú. Ezt a Liblnfo min-
den jövõbeli irányítójának is figyelembe kell
majd vennie.

Tartalmi feltárás
és megújult, m'ûködés

A LibInfo stratégiája

A magyar könyvtárosok és könyvtárak konzor-
ciumi keretek között mûködõ internetes tájékoz-
tató szolgáltatása jelenleg olyan könyvtári stra-
tégiáriak megfelelõen fejti ki a tevékenységét,
amelyet három pontban lehetne röviden össze-
foglalni. 1) Új technikai eszközök segítségével
kívánjuk bizonyítani a könyvtárak életképessé-
gét, a megváltozott, modem körülmények köze-
pette is fennálló értékességét.1 2) Nem csupán a
könyvtárak jelenkori érvényét és értékét szeret-
nénk demonstrálni, hanem a digitalizálás, az
internet stb. nyújtotta új lehetõségeket a hagyo-
mányos könyvtári értékek idõbeni meghosszab-
bítására, megõrzésére kívánjuk fordítani. 3) Sa-
ját lehetõségeink keretei között igyekszünk hoz-
zájárulni az internet tartalommal való feltöltésé-
hez, a modem eszközök nemesebb célokra való
felhasználásához és megfelelõ használatához. A

I "A könyvtáros ok az Internet korában is az infonná-

ciókeresés mesterei." Részlet a LibInfo régi és új honlap-járól.

2 "Olyan korszakfordulóhoz érkezett ugyanis a ma-

gyar kultúra, és ezért a magyar közgyûjtemények is,
amelynek hatásaival szembe kell néznünk, és ki kell ala-
kítani azt a stratégiát, amellyel a közgyûjtemények meg-
találják és betöltik szerepüket az új kulturális (az új
technico-culturalis) korszakban." L. Monok István: A
nemzeti könyvtár évfordulójára. In: Könyv, könyvtár,
könyvtáros, 2002. július, 3-6. o. -"A magyar kultúra
egyetlen esélye arra, hogy a következõ generációk tagjai
figyelemre méltassák az, ha gyorsan, rövid idõ alatt, jó
minõségû feldolgozásban elektronikus formában is meg-
jelennek az írott emlékek, az írott emlékekrõl rögzített
adatok (katalógusok, nyilvántartások, bibliográfiák stb.),
illetve a dokumentumok digitalizált változatai." Uõ: Be-
vezetés. In: Az Országos Széchényi Könyvár informati-
kai fejlesztései. 1999-2002. [Ismertetõ.] Budapest, 2002,3. 

o.

Az információbrókel' és az internet-

könyvtáros

Az utóbbi években egyre gyakrabban hallhat-
juk az infonnációbróker kifejezést. Ahhoz, hogy
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Egy hét viszonylatában szerdai és csütöl"töki
napokon a legmagasabb a kérdések száma.

Egy napra vetítve 12 és 14 óra között teszik

fel a legtöbb kérdést.
A kérdések éves számában megfigyelhetõ

látványos emelkedés azt mutatja, hogya Liblnfo
egyre ismertebbé válik. A havi bontás eredmé-
nyei arra utalnak, hogy leginkább iskolai tanul-
mányokhoz veszik igénybe (március a szakdol-
gozatok írásának ideje, az õsz az iskolakezdésé
és a szemináriumi dolgoza~oké), míg a napi
bontás eredményeibõl arra lehet következtetni,
hogyamunkahelyekrõl élnek az internet e lehe-
tõségével is.

Tartalmi szempontokra térve és a felhaszná-
lási területeket tovább vizsgálva, 1999 novem-
berében a kérdések 34 százaléka kapcsolódott
iskolai tanulmányokhoz (szakdolgozat-disszertá-
ció, tanulmányok-dolgozatok), 66 százaléka pe-
dig többé-kevésbé független volt a tanulástól
(munkavégzés, tudományos munka, személyes
érdeklõdés, egyéb ).3 2002 decemberében ugyan-
ez az arány már ötven-ötven százalék volt.

j!%,

a Liblnfo mibenlétét és mûködését tisztán lás-
suk, érdemes röviden összehasonlítani az "infor-
mációbrókerséget" az on-line könyvtári tájékoz-
tatással.

Mikulás Gábor definíciója szerint az infor-
mációbróker olyan "képzett és piacképes sZak-
ember", aki "a megrendelõ igén~re szabott
(minõségi) infomlációt állít elõ térítésért, általá-
ban önállóan". Az internetkönyvtáros hasonló-
képpen infomlációt szolgáltat, ám ezt általában
és elsõsorban nem térítés ért teszi, munkáját pe-
dig intézménye és kollégái is segítik. Mindket-
ten az internet segít.5.égével keresnek (noha egy-
aránt használnak off-line forrásokat is), az
internetkönyvtáros azonban nagyobb gyakoriság-
gal használ hagyományos nyomtatott forrásokat
(vagy azok adatbázisait), mint az infomlációbró-
ker. Az infomlációkereskedõ felkutat ja az infor-
mációs igényeket, megrendelõket keres, az on-
line könyvtári tájékoztatás ezt nem (vagy igen
kevéssé) teszi. Az elõbbi csaknem bámlilyen
témában közvetít infomlációkat, míg például a
Liblnfo nemcsak a tudakozók kompetenciájába
tartozó kérdésekre nem válaszol (vagy csak rit-
kán válaszol), hanem üzleti, jogi, orvosi taná-
csokat sem ad.

Ebbõl a rövid összevetésbõl is látható, hogy
a hasonlóságok ellenére az internetkönyvtáros
nem tekinthetõ infomlációbrókemek. Amíg az
infomlációkereskedõ alapvetõen a gazdasági élet
és a piac szereplõje, addig az internetkönyv-
tárosnak továbbra is döntõen a kulturális élet té-
nyezõjének kell maradnia.

J. ábra: Felhasználási területek 1999 novemberének

kérdései alapján

(Forrás: Payer Barbara)

A 

LibInfo-vála:szok tartalmi feltárása

2. ábra: Felhasználási területek 2002 decemberének
kérdései alapján

1999 szeptemberétõl, a szolgáltatás kezdete-
itõl 2003 márciusáig a LibInfo (és elõdje, a MIT-
HOL) mintegy tizenegyezer kérdésre adott vá-
laszt. Amíg 2001-ben összesen 3033 kérdést
válaszolt meg, addig 2002-ben ennek 144 száza-
lékát, évi 4357 kérdést.

Havi bontásban mind a 2001., mind a 2002.
év adatai azt mutatják, hogy márciusban és az
õszi hónapokban érkezik a szolgáltatáshoz a leg-
több kérdés, a legkevesebb pedig nyáron.

A szolgáltatás a kérdések száztíz-százhúsz
százalékát válaszolja meg, ami azt jelenti, hogy
bár vannak nemleges válaszok, az összes válasz
száma tíz-húsz százalékkal meghaladja a kérdé-

sekét.
1999 novemberében a válaszok tizenegy szá-

zaléka tartalmazott kevés információt. Három
évvel késqbb, 2002 decemberében már csak öt

százalékuk.

3 Payer Barbara: A MIT-HOL? szolgáltatás három

hónapjának statisztikai elemzése. L. http://www.mek.
iif. hul porta! szin t/tarsad/k on yvtar /hasznal/m i th o l/h tml/m it -

hol.htm



Tartalmi szempontból a megadott források
alapján is vizsgálhatjuk a válaszokat. Lehetnek
csak könyvtári (nyomtatott), csak internetes és
mindkét forrástípust tartalmazó (vegyes) vála-
szok. Ez a vizsgálódás azt mutatja, hogy egyre
inkább nõ a könyvtári és internetes forrásokat
egyaránt megadó válaszok száma, vagyis ma az
internet és a hagyományos könyvtári források
együttesen jelentik ~z információs bázist.

ként tárgyszavazzák, s feltüntetik a válaszban
adott tájékoztatási tevékenység módját (témabib-

liográfia, forrásszolgáltatás, lelõhely tájékozta-
tás stb.). Ilyen módon hatezer kérdés és válasz
feldolgozása történt meg eddig, de a LibInfo új
mûködési rendszere már közvetlenül a válasz-
adáskor lehetõvé teszi a tárgyszavazást.4

Megújult mûködés
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3.ábra: A LibInfo válaszok források szerinti
megoszlása, 1999 novembere (Forrás: Payer Barbara)

!~

A LibInfo 2003 júniusában megújult honlap-
ja nemcsak grafikai és küllem beli változásokat
fogl~1 magában, hanem az eddig bevált keretek

figyelembevételével kialakított, gyökeresen új
mûködési rendszert is.5 A változtatások elsõsor-
ban a válaszadás technikai menetét és a szolgál-
tatás hátterét érintik. Törekedtünk arra, hogya
kérdezõk az eddigi gyakorlatnak megfelelõen
járhassanak el, ugyanakkor részletesebben ismer-
tetett, könnyebben elérhetõ, biztonságosabb szol-
gáltatást kapjanak.6

A megújulás, az új rendszer alapvetõen két
dolgot jelent: áttérést a (csaknem teljesen) web
alapú, közvetlenül az interneten történõ válasz-

2f~

4. ábra: A Liblnfo válaszok források szerinti
megoszlása, 2002 decembere

A Liblnfo által adott válaszok tartalmi fel-
tárásának legkifejezõbb módja a témakörök sze-
rinti áttekintés. Két, egymástól három év távolság-
ban lévõ hónap esetében a különbözõ tárgykörök
iránti érdeklõdés az 5. ábra szerint alakult.

A legnagyobb számban tehát irodalomtudo-
mánnyal kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, s
továbbra is magas az általános információt ké-
rõk aránya (sokan nem a könyvtárak kompeten-
ciájába tartozó kérdé-sek esetében is igénybe
veszik a szolgáltatást). Ezen kívül jogtudomá-
nyi, mezõgazdasági kérdésekkel találkozhatunk
nagy arányban, valamint a ma oly divatos tudo-
mányterületekre, a menedzsment-marketingre
vagy az informatikára vonatkozó kérdésekkel.
Azonban a könyvtártudománnyal kapcsolatos
kérdések száma is növekszik.

Mindebbõl egy szerteágazó érdeklõdés kielé-
gítésének feladata tûnik ki, amelynek a szerve-
zett szakreferensek mellett csak széles körû ér-
deklõdéssel bíró válaszadók tehetnek eleget.

A Liblnfo-válaszok teljes körû tartalmi feltá-
rása folyamatban van. Ezt maguk a szolgáltatás
közremûködõi végzik, akik az eddigi, archivált
kérdéseket-válaszokat az Országos Széchényi
Könyvtár által használt tezaurusz alapján egyen-

4 A tárgyszavas archívum jelenleg nem nyilvános, a

szolgáltatás résztvevõi használják munkájukhoz. Elvileg
bármikor nyilvánossá válhat. Mind szabadszöveges, mind
tárgyszavas kereséssel böngészhetõ.

5 A szolgáltatás korábbi idõszakainak különbözõ

mûködésével kapcsolatban 1. Moldován István-Drótos
László: MIT-HOL (Magyar Internetes Tájékoztatás -
Hungarian Online Librarian). In: Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros, 2001. 1. sz., Szili Erika: Tapasztalataim a
MIT-HOL mûködésével kapcsolatban. In: Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros, 2001. 6. sz., Tóth Ferenc Tibor:
"LibInfO-MIT-HOL" -a hazai könyvtárak összefogásán
alapuló internetes tájékoztató szolgáltatás. In: OSZK
Híradó, 2001. 7-8. sz. Tokaji Nagy Erzsébet-Tóth Fe-
renc Tibor: A magyar köny\1árak internetes tájékoztató
szolgáltatása. In: Könyvtári Levelezõ/lap, 2002. 3. sz.,
Tokaji Nagy Erzsébet: Elektronikus referensz szolgálta-
tások, különös tekintettel a magyar Liblnfo-ra. In: Negy-
venéves a szombathelyi könyvtárosképzés. Tanulmányok
az oktatásról és a szakma gyakorlatából. Szombathely,
2002. Tokaji Nagy Erzsébet-Tóth Ferenc Tibor: Könyv-
tárak együttmûködés én alapuló on-line referensz szolgál-
tatás és internetes tartalomszolgáltatás: a Magyar Könyv-
tárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása, a LibInfo. In:
TMT, 2002. 12. sz.

6 Az új honlap és rendszer kialakítása Horváth Róbert

és Rohács Iván munkája, gyakorlati megvalósítása pedig
Márk Gergelyé, amihez mind az OSZK, mind az NKÖM
támogatást biztosított. Nem jöhetett volna létre Tóth Fe-
renc Tibor, Tokaji Nagy Erzsébet és a LibInfo Konzor-
cium aktív tagjainak segítsége nélkül.
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5. ábra: A Liblnfo kérdések és válaszok témakörei két hónap összehasonlításával

adásra, másrészt adatbázis alapú honlapot és
szolgáltatási hátteret.

Az eddigi web hely és a szolgáltatás koordi-
nálását biztosító különbözõ nyilvántartások ko-
rábban egyszerû táblázatos formában készültek.
Ez azzal járt együtt, hogy a változó adatokat
több helyütt kellett javítani, külsõ és bels(;), hasz-
nálatú nyilvántartásokban, listákban külön-külön.
Nehéz volt ezeket egymással szinkronban tarta-

ni, a változó és bõvülõ adatokat folyamatosan
követni, a megfelelõ részeket naprakészen nyil-
vánosságra hozni. Az adatbázis alapú honlap és
szolgáltatási háttér mindezt könnyebben és pon-

tosabban teszi lehetõvé.
A megújult szolgáltatás öt adatbázis alapján

mûködik, és a jövõbeli kívánalmaknak megfele-
lõen továbbiakkal bõvíthetõ. A jelenlegi adatbá-.
zisok a következõk: a beérkezett megválaszo-

Könyvtári levelezõ/Iap. 2003. július.
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landó kérdések adatbázisa; az összes beérkezett tõ szolgáltatás lehetõségének technikai alapját
válasz adatbázisa; az archivált kérdés és végsõ (nagyobb terjedelmû csatolt dokumentumok ese-
válasz adatbázisa; a szolgáltatás internetes link- tében). Mindemellett az új rendszer az eddigi
gyûjteményének adatbázisa; a szolgáltatás válasz- gyakorlatnak megfelelõen e-mailben is továbbít-
adó taglistájának adatbázisa. Valamennyi nélkü- ja a választ, azokra gondolva, akik nem rendel-
lözhetetlen a szolgáltatás mûködéséhez, kettõ keznek olcsó internet-hozzáféréssel és elektroni-
ezen kívül a nyilvános információkat, egy pedig kus postafiókjuk kedvezõbb hozzájutást biztosít
a személyre szóló információkat is biztosítja. a válaszhoz.

Az adatbázis alapúyá váló szolgáltatás és Az elõbbi ekkel egyidejûleg a válaszadás is
webhely mellett a leglényegesebb változás két- webfelületen, a honlap IRODA aloldalain történik. A
ségtelenül az, hogy az olvasók levelezõ program szolgáltatás közremûködõi bármikor beléphetnek
használata nélkül, webfelületen is megtekinthe- ide (jelszóval), kiválaszthatják azt a kérdést, amit
tik a kérdéseikre adott válaszokat. 7 Ez logikus meg tudnak válaszolni, majd a VÁLASZADÁS mezõ-

pluszszolgáltatás, hiszen magát a kérdést eleve re klikkelve, írható válaszûrlapon válaszolhatják
internetoldalon teszik fel. Így megoldottá válik meg. Az internetes irodában a sokrétûen kereshetõ
a megtelt elektronikus postafiókok problémája, és rendezhetõ internetes linkgyûjtemény, valamint
minthogy ezekben az esetekben korábban nem a korábbi válaszok szintén különbözõ szempontok
tudtuk eljuttatni a kérdezõkhöz válaszainkat. alapján kereshetõ és rendezhetõ archívuma segíti
Függetlenítve a LibInfót, leválhatunk a levele- munkájukat. A kész válaszok a moderátor kolIégá-
zést eddig biztosító (és archiváló) listáról és hoz érkeznek, aki -szintén internetes felületen,
programról.8 Megteremt jük a bõvítés és a kor- más jelszóval belépve és mást látva -megformáz-
szerûsítés lehetõségeit is, lerakva például a fize- za és véglegesíti azokat, majd elérhetõvé teszi a

,,~,-"YK~:!J kérdezõk számára
'::.1 " , , .

Cc"C::'-'C"C'-'~"";'~':"t,,-,..c;,ie";, Az Orszagos SzechenYI~~ 'é""'c",K,ic""""""""c";,,t'"',,"'C"K'cK,",, ecc, .., ..,

"-- , Konyvtár LIbInfo csoportjat,

f I = E -vagyis a moderátorokat leszá-
mítva a válaszadóknak nem

kötelességük mindig figye-
lemmel kísérniük a kérdése-
ket. A moderátor elektronikus
levélben értesíti õket (szintén
webfelületrõl), ha olyan kér-
dés érkezik, amely a szakte-
rületükbe vág (közli a kérdés
számát stb.).

Mint már említettük, a
közremûködõk természete-
sen maguk is választhatnak
a kérdések közül. Azok kü-
lönbözõ színei alapján látják,

~r l h 1 k ' d ' ' 1==, c, ",'~-~'-;:'~.. ~==='L"",~c, -, ,. ogy me y er es megva a-
6, ábra: A folyamatban lévõ kérdések, ahogy azokat szolt, megválaszolatlan vagy valakinek már
a válaszadó látja moderált, látják, hogy melyiknek jár Ie kétnapos

7 A válasz elérésének módjáról a kérdezés után válaszadási határideje stb.
weboldalon adunk -személyre és kérdésre szabott -ér- Az új rendszer továbbra is lehetõvé teszi, hogy
tesítést, amit e-mailben ís elküldünk. k ' d , ..bb '1 d 'unk ' ,

8 Egy ideig még használnunk kell a korábbi kérdések e~y er esre to va ~szt ~ ~, ' Ig~ a mar ~eg-
és válaszok archívumát (http://listserv.iif.huJArchives/ valaszolt vagy moderalt kerdesekre IS lehet ujabb
hunrefer.html), amíg tárgy szavakkal ellátva valamennyi választ adni (ha az érdemi információkat tesz a
régebbi kérdés és válasz a saját, testre szabott archívu- korábbi válaszhoz mely az archívumból keres-
munkba nem kerül. Addig is kapcsolatban kell állnunk a ". " , , ..'
HUNREFER listával, amíg önálló levelezõ listánk és heto vIssza). A moderator csak egy het után torl1
fórumunk a saját honlapon és szerveren el nem készül. a már megválaszolt, helyet foglaló kérdéseket.

2 .Könyvtóri levelezõ/Iap. 2003. július



~

~

';:r~;;;~~-L~,-,~~~~
\'~"'1.i,',
, ,.,,"
1-\,.,0-:.,40".'

~

Mostohagyerek?

Hogyan
nevezzem?

000;11" -1..,,'

S,olg:-"u, Irx

~..",' ro:
":/.0'."'"

"',;'6" .."'t" ".,.1.

~

:.J

r ~

.r",,- I

~
.1~1JI,..rJt..,

Miközben óriási szellemi
energiát fordítunk a könyvtá-
rakban tárolt információ, ilIet-
ve sokkal inkább hordozója
minél teljesebb feltárására,
még mindig mintha kissé hát-
térbe szorulna tartalmának
"belbecse". Pedig fenyeg~t a

I vész. Elvesz(het)ünk a tornyo-
suló dömpingben, a feltáran-
dó információk tömkelegében.

-'-r"-[-I.~--'== Minden írás/mû szól vala-:~~NWfii:~"",
.mirõl. De mirõl? Hová helyez-

ze a feldolgozó könyvtáros a kezébe került do-
kumentumot a tartalma szerint? A felületes fel-
dolgozó (persze ilyen nincs!) kétszeresen véte-
ne, ha csupán a cím alapján tárná fel pl. Dávid
Rózsa Atomkori zsoltárok címû (verses)kötetét:
Atom. Atomkor. Zsoltár. Helyük szerint: fizika,
fizika/fizika (emberiség?)történet (?), irodalom(?)

elmélet, liturgia, egyház?
Hogyan tanítják, hogyan kell megoldani?
A közép- és felsõfokú könyvtárosképzésben

s persze a gyakorlatban egyaránt létezik (a for-
mai mellett) tartalmi feltárás. Osztályozás és
tárgyszavazás. Az osztályokba sorol ás általános
alapja az Egyetemes Tizedes Osztályozás. Egy
ötszáz évvel ezelõtti, baconi tudományfelosztási
elven alapuló, hierarchikus és összefüggéseiben,
kapcsolataiban átlátható rendszer, amit sokan
foltoztak kialakulása óta. Kibontható az egész-
bõl a rész(letismeret). Növénytermesztés/Gabo-
nafélék. Szemestermények/Búzajelzetelési szint-
je: 633/633.1/633.11. A baj vele, hogy jelzet-
szerkesztéssel használható, márpedig a szerkesz-
tés logikáját kell követni a keresésben is, vagyis
a keresõkérdés is csak megszerkesztett jelzet-
rendszer lehet. Az egyiket a feldolgozó könyv-
táros alkotja meg, a másikat az információt ke-
resõ olvasónak kell "kitalálnia". (Tovább nehe-
zíti a jelzetalkotó dolgát, hogy a példában leírt
fótáblázati számsor általánosan közös és speciá-
lis alosztásokkal, a formára, helyre, idõre, nyelvre
stb. vonatkozó meghatározásokkal és fogalmak
kiterjesztéséveI, összevonásával egészülhet ki.)

~~- c , -:'-:~
~1~6~~ '~'.J.~""".!I~-.I~~~- ,"""

7. ábra: A moderátor válaszûrlapja a végsõ válaszhoz

Azok kiegészítõ megválaszolására -web-
felületen -tehát egy hétig van lehetõség. Utána
már csak az archívumban találhatók meg.

A válaszok internetes hozzáférése dacára nem
hagyható el teljesen a korábbi honlapról ismert
"Gazdátlan válaszok" gyûjtemény. Habár a meg-
telt postafiókok problémáját az új mûködési rend
megoldja, arra az esetre gondolva, hogy valaki
elírja e-mail címét és nem is jegyzi meg a válasz
elérhetõségét (amelyet a rendszer a kérdés el-
küldése után írt ki), továbbra is fenntartjuk a
gazdátlan válaszok nyilvános elérhetõségét. A
bizonyosan hibás e-mail címû kérdések válasza-
it azonban szintén nem "manuálisan" helyezzük
el a szolgáltatás webhelyének meghatározott ol-
dalán, hanem miután a moderátor felismerte az
elírt e-mail címet, a végsõ válasz elküldését meg-
elõzõen a Rossz CÍM mezõre klikkel: az ilyen
válasz az archívum mellett így a "Gazdátlan
válaszok" gyûjteménybe is bekerül, amely köz-
vetlenül elérhetõ a honlapról.

Végill megemlítjük, hogy a moderátor nem
tudja elérhetõvé tenni a kérdezõ számára a vá-
laszt mindaddig, amíg azt az említett tárgysza-
vakkal el nem látta. Ennek következtében a tö-
mör, de szándékaink szerint minõségi válasz egy-
szersmind feldolgozott, a Liblnfo archívumából
szakszerûen visszakereshetõ válasz is lesz.

A fõbb pontokat kiragadva, tehát ezek bizto-
sítják a Liblnfo megújult mûködését. .,

Horváth Róbert-Tóth Ferenc Tibor
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