Az elektronikus könyvtár fogalmának létrejöt
tével együtt járt az elektronikus könyv fogalmá
nak kialakulása is.
Az elektronikus könyvek általában rendelkez
nek a papíralapú könyvek jellemzőivel, de ezen
kívül számos egyéb tulajdonságokkal is bírnak:
- elektronikus formájukból következően sok
kal könnyebb az általuk feldolgozott információ
módosítása, aktualizálása,
- aktív felhasználási lehetőség, könyvjelzők,
jegyzetek elhelyezése,
- gyors, többszempontú keresési lehetőség.
A szerző, a Univeristy of Strathclyde egyetem
munkatársa jelenleg éppen egy elektronikus köny
veket létrehozó projekt tagja. A projekt az elektro
nikus könyvek kétféle fajtájával foglalkozik:
- az ún. hiper-könyvekkel, amelyek már meg
lévő elektronikus szövegek „könyvbe” szerkesz
tett változatai, és
- ún. vizuális könyvekkel, amelyek papíralapú
könyvek elektronikus feldolgozásai.
Az elektronikus könyvek alapvetően az opti
kai rögzítést használják. Ezt egészíti ki az indexállomány, vagy a hiper-könyveknél a teljes szö
veges indexelés, amely a visszakeresés haté
kony eszköze.
Az elektronikus könyvek projektje segítségé
vel fejlődik az egyetemen a Virtuális Elektronikus
Könyvtár. A projekt további szakaszaiban az
elektronikus könyveket a felhasználók számára
online módon is hozzáférhetővé kívánják tenni.
(Moldován István)

K A PC S O LÓ D Ó T ER Ü LET EK

A tudományos publikációk minőségének fo
kozatos hanyatlása
Kiadványözön; Publikálás -tudományos kiadvá
nyoké; Szelekció -tájékoztatásban

Általános vélemény, hogy a tudományos fo
lyóiratok által alkalmazott lektorálás hosszú ideig
hatékony biztosítékot nyújtott a gyenge minősé
gű, ill. a semmi újat nem mondó írások kiszűré
sére. Jóllehet ez az értékelési mechanizmus
még nem halt ki teljesen, az indokolatlan publi
kációk hatalmas tömege arra mutat, hogy a lek
torálási gyakorlat komoly sérüléseket szenvedett.
A szerzőnek az a véleménye, hogy a felsőokta
tási intézmények nyomása az „érdemszerzés”
céljából való publikálás előmozdítására túlsúly
ban van az ellenőrzésre és az esetleges vissza
utasításra irányuló megfontolásokkal szemben.
A „mindent publikálni valahol” elv kizárja az
elektronikus, csak igényre történő (on demand)
publikálást mint lehetséges alternatívát is. Ez a
helyzet érdekellentétet produkál a kiadók és a
könyvtárosok között, mert az előbbieknek érdeke
a folyóirataik számának és méretének a növelé
se, az utóbbiaknak viszont egyre többféle doku
mentumot kell(ene) megvásárolniuk. A könyv
tárosoknak kevés a beleszólásuk abba, hogy mit
vesznek meg, mert a döntés a kutatók kezében
van, akik nem felelősek a szükséges anyagi
eszközök előteremtéséért. Mégis ezek a kutatók
azok, akik - gyakran egyidejűleg - többféle, és
egymással összeegyeztethetetlen szerepeket
játszanak mint szerzők, lektorok, szerkesztők, ol
vasók, egyetemi „érdemosztogatók” és fogadók.
A cikk egy új, objektívebb mechanizmus mellett
tör lándzsát, amelyet nemcsak a piaci és az ér
demszerzési erők mozgatnak.
(Autoref. alapján)
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az ismertetett cikkek forrásai:
Alexandria - Alexandria (GB)
Am.Libr. - American Libraries (US)
Aslib Inf. - Aslib Information (GB)
Aslib Proc. - Aslib Proceedings (GB)
Audiov.Libr. - Audiovisual Librarian (GB)
Bibliotéka - Bibliotéka (RU)
Bibliotekarz - Bibliotekarz (PL)
Bibliotheksdienst - Bibliotheksdienst (DE)
Buch Bibi. - Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibi.Fr. - Bulletin des Bibliothéques de France
(FR)
Cat.Ciassic.Q. - Cataloging and Classification Quar
terly (US)
C a t.ln d e x -Catalogue and Index (GB)
Coil.Res.Libr.News - College and Research Libraries
News (US)
Coilect.Manage. - Collection Management (US)
Documentaliste - Documentaliste (FR)
Educ.lnf. - Education for Information (I)
Ei.Libr. - Electronic Libraries (I)
FID News Bull. - FID News Bulletin (I)
IF L A J .-IF L A Journal (I)
Inf.Technol.Libr. - Information Technology and Libra
ries (US)
Int.Cat.Bibl.Cont. - Internationa! Cataloguing and Bib
liographie Control (I)
Int.Forum Inf.Doc. - International Forum on Informa
tion and Documentation (I)
int.inf.Libr.Rev. - International Information & Library
Review (I)
J.Acad.Librariansh. - The Journal of Academic Librarianship (US)
J.Doc.Text Manage. - Journal of Documentation Text
Management (GB)
J.Inf.Sci. - Journal of Information Science (GB)
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J.Librariansh.Inf.Sci. - Journal of Librarianship and In
formation Science (GB)
Kirjastolehti - Kirjastolehti (Fl)
Kn.Inf. - Kniznice a Informácie (CS)
LIBER Q. - LIBER Quarterly (I)
Libr. J. - Library Journal (US)
Libr.Trends - Library Trends (US)
Microcomp.Inf.Manage. - Microcomputers for Infor
mation Management (I)
Mitteilungsbl.Verb.Bibi.Landes Nordrh.-Westf. - Mit
teilungsblatt. Verband der Bibliotheken des Lan
des Nordrhein-Westfalen (DE)
Nachr.Dok. - Nachrichten für Dokumentation (DE)
Nauen.Teh.Bibi. - Naucnye i Tehniceskie Biblioteki
(RU)
Nauen.Teh.Inf. - Naucno-Tehniceskaä Informaciä
(RU)
Online CDROM Rev. - Online and CDROM Review
(GB)
Poradnik Bibi. - Poradnik Bibliotekarza (PL)
Probl.Inf.Doc. - Probleme de Informare i Documentare (RO)
Program - Program (GB)
Prz.Bibl. - Przeglad Biblioteczny (PL)
Rev.Esp.Doc.Cient. - Revista Espanola de Documentación Cientifica (ES)
Rural Libr. - Rural Libraries (US)
Sch.Libr. - School Librarian (GB)
Schulbibl.Aktuell - Schulbibiiothek Aktuell (DE)
South Afr.J.Libr.Inf.Sci. - South African Journal of Li
brary and Information Science (ZA)
Synopsis - Synopsis (NO)
Wilson Libr.Bull. - Wilson Library Bulletin (US)
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. - Zentralblatt für Biblio
thekswesen und Bibliographie (DE)

165

