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kező kézzel fogható eredményeket várják: 1. Az 
ISTC adatbázis összes rekordját tartalmazó CD- 
ROM elkészítését, melyek közül 4.800 képekkel 
is kiegészül; 2. A szöveges/képi rekordok tartal
mára és formátumára vonatkozó szabványok ki
dolgozását.

A bibliográfiai rekordokkal együtt bemutatott 
képek azok számára is hasznos információkat 
nyújtanak a leírandó tárgyról, akik nem szakértők 
az ősnyomtatvány-bibliográfia területén. így te
hát ez a forma gazdag intellektuális örökség 
megismerését teszi lehetővé a nagyközönség 
számára, akiknek pusztán a bibliográfiai rekor
dok semmit nem mondanának.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 146, 151, 155, 181, 188, 190

Kommunikációs technikák

95/181
SCHAFFNER, Ann C.: The future of scientific 
journals: lessons from the past = Inf.Technol. 
Libr. 13.VOI. 1994. 4.no. 239-247.p. Bibliogr. 64 
tétel.

A tudományos folyóiratok jövője: a múlt ta
nulsága

Elektronikus folyóirat; Folyóirat; Kommunikáció; 
Tudományos kutatás

Az új technológiai eredmények rövidesen 
gyökeresen megváltoztatják a tudományos kom
munikáció folyamatát. Ahhoz, hogy a jövőbeni 
változásokat megértsük, a múltat kell alaposan 
megvizsgálnunk. A tudományos kommunikáció 
történetének áttekintése során látható, hogy az 
új technológia hogyan hat a kommunkációs for
mákra. A folyóiratok hagyományosam komplex 
szerepének tanulmányozásával jobban érthető
vé válik, hogyan és mikor alkalmazhatják a folyó
iratok az új technológiai eredményeket. Ezekből 
a modellekből az a következtetés vonható le, 
hogy az elektronikus folyóiratoknak ugyanazokat 
az igényeket kell kielégíteniük mint a nyomtatot
taknak, hogy meg kell őrizniük a nyomtatott

folyóiratok számos tulajdonságát, hogy átalakítá
sukat külső erők teszik szükségessé, és hogy 
lassan fogják elérni lehetőségeik csúcsát.

(Autoref.)

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

95/182
HAUPTMAN, Robert - ANDERSON, Carol L : 
The people speak: the dispersion and impact of 
technology in American libraries = Inf.Technol. 
Libr. 13.vol. 1994. 4.no. 249-256.p. Bibliogr. 7 
tétel.

Az információtechnológia elterjedtsége és 
hatása az amerikai könyvtárakban

Felmérés [forma]; Információtechnológia

Milyen az új technológia alkalmazásának 
helyzete az amerikai könyvtárakban? Mennyire 
rendelkeznek a különböző típusú és nagyságú 
könyvtárak információtechnológiai eszközökkel? 
Valóban tükrözi-e a sok sikertörténetről beszá
moló szakirodalom a technológiai alkalmazások 
állását? Milyen technikai kihívásokkal kell szem
benézniük a gyakorló szakembereknek, akik a 
pénzügyi és személyzeti gondokkal küszködő 
könyvtárakban dolgoznak és minden nap a lehe
tő legjobb szolgáltatást próbálják nyújtani hasz
nálóiknak? Milyen közel járnak az Egyesült Álla
mok könyvtárai azon céljuk eléréséhez, hogy a 
technológiát az információszolgáltatások terüle
tén minél teljesebben alkalmazzák? Minden 
könyvtár rendelkezik azzal, amire szüksége
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van? Milyen problémákat és kihívásokat jelen
tenek a technológiai alkalmazások? Ezekre a 
kérdésekre próbál választ kapni a szerző 1990- 
ben végzett felmérése segítségével, amelynek 
adatatait korábbi vizsgálatok eredéményeivel is 
egybeveti.

(Autoref.)

Lásd még 125

Könyvtárépítés, -berendezés

95/183
RENES, Wim M.: Die neue Zentralbibliothek in 
Den Haag = ABI-Tech. 14.vol. 1994. 4 .no. 
271-278.p.

Res. angol nyelven

A Hágai Városi Könyvtár új épülete

Könyvtárépület -közművelődési; Városi könyvtár

1995 közepén a hágai városi könyvtár a bel
város szívében lévő új épületébe költözik. A cikk 
ismerteti a városban folyó közkönyvtári tevé
kenység alapelveit, az építési folyamat egyes fá
zisait, a könyvtár belső kialakítását és berende
zését, valamint a berendező és a gépesítést 
végző cégek kiválasztásának körülményeit.

(Autoref.)

Számítógép-szoftver

95/184
CROWE, Linda - LIGHT, Jane: Desperately 
seeking a system = Libr.J. 119.vol. 1994. 16.no. 
42-44. p.

Sajátos módszer egy új könyvtári rendszer 
kiválasztására

Integrált gépi rendszer; Szoftverválasztás

Ahogy a könyvtárak (gyakran immár többed
szer) lecserélik számítógépes rendszereiket, 

' egyre több nehézségük van a versenytárgyalá
sos beszerzéssel. Nehéz egy rendszer teljesít
ményét és szolgáltatásait pontosan összehason
lítani a versenytársakkal, költséges a külső szak
értők alkalmazása, s nem érvényesül kellően 
azoknak a könyvtárosoknak a tapasztalata és 
véleménye, akik az eddigi rendszerrel dolgoztak, 
és akik a következővel is dolgoznak majd.

A kaliforniai San Mateo megye könyvtári 
rendszere (PLS) 1992-ben kezdte tervezni im
már 12 éves integrált könyvtári rendszerének fel
újítását vagy cseréjét. Szerencsére a helyi sza
bályok nem írták elő kötelezően a versenytár
gyalásos beszerzést, ezért el tudták fogadni azt 
a szakértői tanácsot, hogy a “hivatalos” áraján
latkérő felhívás (request for proposal -  RFP) 
megfogalmazása helyett inkább a bemutatott és 
megtekintett rendszereket értékeljék ki. Hat 
munkatársból álló csapat vett részt tehát az 
azévi ALA konferencián, és végigjárva a kiállító
kat, három lehetséges szállító címével tértek 
vissza, közülük is egyértelműen megjelölve, 
hogy melyik rendszert látnák legszívesebben.

Az ár azonban továbbra is probléma maradt 
a döntéshozók számára, ezért (a részletes 
“RFP” helyett) elkészült egy igen rövid “RFQ” 
(request for quotation) -  ajánlatkérés -  ami csak 
a terminálok számát és helyét ismerteti, valamint 
az egységár és a teljes összeg közlését kéri a 
szállítóktól. Ezt követően a három szállítóval 
együtt, majd külön-külön tárgyalások, bemutatók 
következtek. Végül a “kedvenc” rendszer szállí
tójával (akinek ajánlata először a legdrágább 
volt) tisztázva a kilátásba helyezett árenged
ményt, valamint más hardver-platformra áttérve 
sikerült a másik kettővel azonos árat elérni.

Ez a folyamat 1993 februártól júliusig tartott, s 
a rendszer-csere elhatározásától a szerződéskö
tésig 14 hónap telt el. Bár ez az eljárás rendkívül 
sok időt igényelt a könyvtárosoktól, számos 
szempontból sokkal kedvezőbbnek bizonyult. A 
több, mint 50 oldalas “RFP” helyett mindössze 6 
oldal “RFQ” készült, a szakértői, konzultánsi költ
ségek összege 15.000 USD volt, szemben az
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RFP-k 23.000 dolláros átlagköltségével, a helyi 
könyvtárak munkatársai lényegesen jobban ré
szesei voltak a kiválasztás folyamatának, s en
nek következtében inkább érzik “magukénak” az 
új rendszert.

(Mohor Jenő)

95/185
MADSEN, Mark S. - FOGG, lan - RUGGLES, 
Clive: Metadata systems: integrative information 
technologies = Libri. 44.vol. 1994. 3 .no. 
237-257.p.

Az integratív információtechnológia új fajtája, 
a metadata rendszer

Adatbázis; Szoftver

A metadata rendszerek olyan adatok kezelé
sével foglalkoznak, melyek más adatokat írnak 
le (adatállományokat vagy tényleges adatbázis
kezelő rendszereket), s ezek jelenleg intenzív 
kutatás alatt állnak. A metadata (vagy másodfo
kú) tájékoztatási rendszerek alkalmasak részle
tes információk tárolására, hatékony, széles körű 
keresések végrehajtására a hálózatok között 
megosztott adatállományokban és a különböző 
helyeken tárolt információk integrálására. A cikk 
a Leicester Egyetemen kidolgozott Metadata 
Program tapasztalata alapján ír le egy modellter- 
vet és alkalmazási módszereket. A fejlesztés so
rán szemantikai és forrás-metaadatokat egya
ránt felhasználtak, s ezzel a jelenlegi általános 
másodfokú szolgáltatásoknál sokkal hatéko
nyabb rendszert sikerült megvalósítani.

(Autoref.)

95/186
AROLD, Ernst: Software als sinnvolle Ergänzung 
des Bibliotheksangebots = Neue Bücherei. 1994. 
5.no. 457-464.p.

Számítógépes programok mint a könyvtári ál
lomány része

CD-ROM; Kölcsönzés; Mágneslemez; Szoftver

Erlenbach városi könyvtára 1992 óta kölcsö
nöz számítógépes programokat. E dokumentum- 
típus szóbajöhető fajtái közül a magas ár miatt 
eleve lemondtak a sztenderd szoftverekről (mint 
pl. a WORD szövegszerkesztő), ugyancsak a 
magas ár és a lejátszáshoz szükséges eszközök 
problémája miatt mondtak le a CD-ROM kézi
könyvekről. Az ún. Bookware ára 30-100 DM 
között mozog, egy 200 lemezből álló induló állo
mány beszerzése szintén meghaladja egy kis 
városi könyvtár lehetőségeit. Maradtak az olcsón 
beszerezhető játék- és tanulóprogramok (az igen 
népszerű nyelvtanulási programokon kívül mate
matikai, kémiai, csillagászati programok is), me
lyek 5-10 DM-be kerülnek. Ezek kölcsönzésénél 
a szerzői jog sem okoz gondot: a Public-Domain 
programok teljesen szabadok, a Shareware 
programok otthon díjtalanul kipróbálhatók, csak 
az ismételt igénybevétel esetén kell a használó
nak regisztrációs díjat fizetnie.

Az erlenbachi könyvtár a programok beszer
zésénél és szervizénél egy helyi cég, a Polarwolf 
szolgáltatásait vette igénybe, ez a cég kölcsön
zésre alkalmas könyvtári felszerelésben szállítja 
a lemezeket.

A hasonló könyvtári kezdeményezéseknél 
nem kis gondot okoz a kölcsönzött állomány ví
rusfertőzése. Csupán jogilag jelent megoldást, 
ha a könyvtár nem vállai felelősséget az általa 
kölcsönbe adott programok fertőzöttségéért. A 
vírusölő ellenprogramok használata viszont a 
könyvtár számára költséges, idő- és munkaerő
igényes. Erlenbachban más megoldást válasz
tottak: a kölcsönzött lemezek csak egy külön le
játszó program (Storage-System) közbeiktatásá
val működtethetők, ezt a kölcsönzésre beiratko- 
zóknak az első alkalommal meg kell venniük (3 
DM). Éz az eljárásmód a kölcsönzött progra
moknak százszázalékos védettséget biztosít.

Az állományt számítógépes katalógus tárja 
föl, ehhez a könyvtárat kiszolgáló Polarwolf cég 
biztosítja a szükséges adatokat (szerző, cím, 
hardware feltételek, rövid programleírás.) A bibli
ográfiai leírásnál a BIAP programot vették 
alapul, de a leírás számos mezőjét üresen hagy
ják. A katalógust az olvasók ki is kölcsönözhetik.
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A kölcsönzés bevezetésének évében nagy 
volt az újdonság varázsa, az új beiratkozok szá
ma 30%-kal emelkedett, később azonban az 
olvasói létszám a régi mederbe tért vissza. A vá
rakozással ellentétben a programkölcsönzők 
nem a “nehéz fiúk” táborából kerültek ki, hanem 
20-50 éves számítógép-rajongók keresik fel a le
mezekért a könyvtárat.

Az induló állomány 1992-ben 207 lemez volt, 
egy-egy lemezt az első félévben 4,6 alkalommal 
kölcsönöztek ki. 1993-ban a 312 lemez éves for
gási sebessége 7,3 volt. A kölcsönzés során a 
meghibásodások száma minimális volt, többezer 
kölcsönzésből csak egy tucatnyi. Ez a kedvező 
arány mindenekelőtt a külön lejátszó program 
közbeiktatásának köszönhető, mely magát a le
mezt megkíméli az ismételt lejátszástól.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 138

Elektronikus könyvtár

95/187
SHAW, Debora: Libraries of the future: glimpses 
of a networked, distributed, collaborative, hyper, 
v irtual world = Libri. 44.voi. 1994. 3 .no. 
206-223.p.

A jövő könyvtárai: a gépi hálózatok, az elektro
nikus publikáció, a hiperszöveg, az elektro
nikus konferencia, a “virtuális realitás”, a 
szakértő rendszer hatása a könyvtári funkci
ókra

Elektronikus könyvtár; E lektronikus posta; 
Elektronikus publikáció; Hiperszöveg; Szakértő 
rendszer; Számítógép-hálózat

Becslések szerint mintegy 1,8 millió host van 
az Interneten és számuk tíz percenként eggyel 
nő. A hálózatok léte, növekedése és az a tény, 
hogy eddig kaotikusán fejlődtek, kihívást jelent a 
könyvtárak számára. Az Interneten a komplex 
hozzáférést nyújtó eszközök kereséseket is le
hetővé tesznek, amelyek azonban nem teljesítik 
azokat a követelményeket, amelyeket a könyvtá

rak feltártságával szemben szoktak állítani. Ezért 
is indultak meg kísérletek az Internet “katalogizá
lására”. Az Interneten elérhető és gyorsan válto
zó forrásokhoz való közelítés meglevő módsze
rei (WAIS, Gopher, WWW) mellett az osztályo
zás egészen új útjait is meg kell találnunk.

A könyvtárak nagyobb elismertségre tehetné
nek szert, ha mód volna arra, hogy a felhasználó 
fizessen azoknak, akik -  úgy mint a könyvtárak -  
hozzáadott értékkel növelik az információ érté
két.

A könyvtárosoknak továbbá meg kell tanul
niuk bánni a közel anonim (távoli) felhasználók
kal. Hasonlóképpen újszerű feladat a referensz- 
interjú lebonyolítása elektronikus levelek útján, 
ami azt is eredményezheti, hogy gyakrabban kell 
magát az információt adnunk megtalálási helyé
nek megjelölése helyett.

Az elektronikus publikáció, a maga változatos 
formáival és szabványaival a hosszú távú meg
őrzés kérdését veti fel. Az Interneten uralkodó 
anarchiával e tekintetben nem tudnak azonosulni 
a könyvtárak, amelyek a megőrzés és hozzáfé
rés iránt elkötelezett intézmények. Ki őrizze meg 
tehát az elektronikus publikációkat?

Vannak szerzői jogi gondok is, és kérdéses, 
hogyan fognak a könyvtárak olyan dokumentu
mokat “gyűjteni”, amelyekhez csak hozzáférnek, 
de nem az övék.

Milyen bibliográfiai leírást használjunk hiper
text dokumentumokra? Hogyan idézzük annak 
egy részét? Hogyan fog viszonyulni a hipermé- 
dia-gyűjtemény a lineáris dokumentumok nagy 
gyűjteményeihez?

A számítógéppel támogatott kollaboratív 
munkában a könyvtárak használóként és részt
vevőként is szerepet kaphatnak. A könyvtárosok, 
akik az elektronikus vitafórumokat az elsők kö
zött alkalmazták, képesek az információigények 
és a információszerzés változásait meglátni. Ar
chiváló szerepüknél fogva válaszokat tudnak 
majd adni egy sor kérdésre: Kinek a tulajdona a 
közösen létrehozott dokumentum? Melyik egy 
elektronikus dokumentum véglegesnek tekint
hető változata? Mi történik, ha valaki kilép az 
együttműködésből?

Az intézmények belső együttműködésében -  
a nemzetközi együttműködés növekvő szerepét 
figyelembe véve -  a könyvtárak a számítógépes 
kooperáció résztvevőivé is válhatnak. Ez ismét 
az interperszonális kommunikáció hiányát és an
nak kiküszöbölését veti fel, ami pl. megjelenik,
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amikor az elektronikus levelezésben kis (mo
solygó) ábrákat (smileys) alkotunk írásjelekből:-).

Az ember és számítógép kapcsolata terén 
folyó sokirányú kutatás legérdekesebb eredmé
nye a virtuális valóság megjelenése. A könyvtári 
alkalmazások általában desktop virtuális valósá
got használnak, például a Dewey Tizedes Osztá
lyozás hierarchiájának ábrázolására, vagy szép- 
irodalmi anyag grafikus ábrákkal való indexelé
sére. A már folyó tesztek ellenére nem tudjuk, 
milyen általánosítható tanulság vonható le ezek
nek a rendszereknek a tervezésére és használa
tára vonatkozóan.

További előrelépést jelenthetnek a tudásro
botok, amelyek a digitális hálózatokat bejárva in
formációkat gyűjtenének. Ezek sok mechanikus 
munkától mentesíthetik a könyvtárosokat. Meg
alkotásukhoz szükség van a könyvtárosok infor
mációkeresési szakértelmének átadására, tehát 
a könyvtárosok tudásmérnökként működhetnek 
közre fejlesztésükben. Nem tennék fölöslegessé 
a könyvtárost, hiszen megmaradnak a papír ala
pú források és az értékelés, a tökéletlen gépi 
keresések kiigazítása továbbra is a könyvtáros 
feladata lesz.

(Kcltay Tibor)

95/188
MARTIN, Murray S.: The information superhighway 
= Bottom Line. 8,vol. 1994. 1.no. 4-6.p.

Hogyan változtathatja meg a mindent átfogó 
számítógép-hálózat (információs szuper- 
sztráda) a könyvtár életét és funkcióját

Elektronikus publikáció; Feladatkör; Jövő könyv
tára; Számítógép-hálózat

Az Egyesült Államokban az AT&T cég nyerte 
meg az információs szupersztráda digitális kom
munikációs rendszerének kiépítésére szóló szer
ződést. Többen felvetették, hogy ha valóban az 
országos információszolgáltatás a cél, nem len
ne szabad a saját pénzügyi céljait követő, mono- 
polizálásra hajlamos magánszektorra bízni az in
frastruktúra fejlesztését.

Az információs szupersztráda megvalósulása 
10 évre tehető. Egy felmérés szerint a felnőtt 
amerikaiak legalább egyharmada nem ismeri a

koncepciót Tíz közül hatan viszont jó ötletnek 
találták, miután elmagyarázták számukra miben
létét.

Az Internethez való kapcsolódás költségei 
jóval magasabbak, mint ahogy azt azok érzéke
lik, akik intézményeknél dolgoznak. Az egyéni 
használók havi és/vagy a használat alapján 
kalkulált térítést fizetnek. Ez a tranzakciókon 
alapuló modell nyer majd egyre inkább teret.

Lehetséges, hogy az elektronikus dokumen
tumok használatával kapcsolatos költségeket át 
kell hárítani a használókra. A berendezések kar
bantartásának és a hozzáférésnek a költségeit 
már nem “nyeli le” a könyvtár általános költség- 
vetése. A könyvtárak már ma is egyre inkább a 
dokumentumokhoz való hozzáférést részesítik 
előnyben azok birtoklása helyett. A jövő könyv
tárhasználója talán meg se jelenik majd a könyv
tárban, csak mint egy azonosító szám (account 
number).

Az információs szupersztráda jelenleg úgy 
fest, mint egy helyi utcatérkép, amelyen nincse
nek utcanevek, sebességkorlátozások, irányjel
zések, kijáratjelzések vagy kereszteződések. Mit 
tehetnek a könyvtárosok az információs szuper- 
sztráda ügyében?

Segíthetnek a használóknak és a szerzőknek 
a szövegek azonosításában. Az elektronikus 
szövegek ugyanis jóval sérülékenyebbek, mint a 
nyomtatott hordozón lévők. Megváltoztathatók, 
kölcsönvehetők, törölhetők anélkül, hogy annak 
nyoma maradna. A törölt művekre való hivatko
zások értelmüket vesztik, mivel nem áll rendel
kezésre az eredeti mű.

Hasonlóan ahhoz, amikor egy könyvtárközi 
kölcsönzéssel foglalkozó könyvtáros ellenőrzi, 
hogy a kért könyv vagy cikk ténylegesen létezik-e, 
az elektronikus dokumentumokat is “hasonlítani" 
kell. Ez igen lényeges, különösen, ha szerzői jogi 
vonzatai vannak.

A tudósok (valamint a kiadók és könyvtáro
sok) hajlamosak a tartós, nyomtatott szövegek
ben gondolkodni. Sok kutatás vizsgálta például a 
múltban a különböző apró változtatásokat a 
nyomtatott szövegek egyes kiadásaiban. Az 
elektronikus szövegek nyom nélkül megsemmi- 
síthetők, tartalmuk és megjelenési formájuk 
megváltoztatható. Minden valószínűség szerint a 
könyvtárosoknak kellene felvállalniuk a szöve
gek archiválását, de ez még nem szerepel az in
formációs szupersztráda koncepciójában. Amint 
tényleges költségekkel jár majd az elektronikus

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 377



információk terjesztése, egyre több szerző keres 
majd védelmet és kér térítést. Ideje lenne, hogy 
a könyvtárak csendes partnerekből aktív részt
vevőkké váljanak az elektronikus publikálás kor
szakában.

(Hegyközi Ilona)

95/189
ARNOLD, Kathryn - COLLIER, Mel - RAMSDEN, 
Anne [et ál.]: E lectronic library for higher 
education: an experiment at De Montfort 
University Milton Keynes = J.Inf.Net. I.vol. 1994. 
2.no. 117-135.p. Bibliogr. 22 tétel.

Elektronikus könyvtár a felsőoktatás számá
ra: a De Montfort Egyetem (Milton Keynes) 
kísérlete

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Kísér
let; Szabvány; Számítógép-hálózat

Az ELINOR (Elektronikus Könyvtár Terve) 
célja az elektronikus könyvtár prototípusának lét
rehozása a De Montfort Egyetem (Milton 
Keynes) információs központjában. A program 
első fázisában egy évfolyam tankönyveinek és 
más oktatási anyagainak indexelt elektronikus 
szöveg- és képváltozata fog elkészülni. A meg
lévő gyűjtemény nagy része nyomtatott doku
mentum és szkennelni kell, így elsősorban olyan 
képfeldolgozó (szkennelő) rendszert kellett ke
resni, amelyik szabadszöveges keresésre is al
kalmas és illeszthető a már meglévő hálózati 
munkaállomásokhoz és az IBM RS6000 szerver
hez. A rendszert már kiválasztották, de még sok 
minden megoldásra vár, pl. olyan technikai kér
dések mint a képfeldogozó rendszer használatá
nak korlátái, a hálózati integráció, szabványok, a 
sokféle elektronikus formátum hozzáférhetősé
ge. Társadalmi-gazdasági kihívásokra is választ 
kell keresni, ilyenek pl. a szerzői jogi és üzleti 
kérdések, az elektronikus publikálás hatása, az 
elektronikus könyvtár gyakorlati modelljének ki
dolgozása, az elektronikus könyvtár használ
hatósága és alkalmazási költségei. A felsőokta
tásban sok előnnyel jár majd az elektronikus 
könyvtár: sokszempontú információ-hozzáférést 
tesz lehetővé, a távoktatásban résztvevők és a 
testi fogyatékosok számára távoli hozzáférést,

valamint csökkenti a keresletet a munkaerő- és 
helyigényes hagyományos könyvtári szolgál
tatások iránt.

(Autoref.)

Lásd még 109, 155
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Kiadói tevékenység
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BENNETT, Scott: The copyright challenge: 
Strengthening the public interest in the digital 
age = Libr.J. 119.vol. 1994. 19.no. 34-37,p.

Szerzői jog: a közérdek megerősítésének 
szükségessége a digitális korszakban

Elektronikus könyvtár; Elektronikus publikáció; 
Szerzői jog

A könyvtárakat, amelyek papíron, filmen, 
mágnes- vagy optikai hordozón lévő dokumentu
mok gyűjteményeinek tulajdonosai, a dokumem 
tumokban foglalt szellemi termékek tulajdonjoga 
(főleg a 20. századból származóké) nem illeti 
meg.

Ha nem birtokolják a szellemi tulajdont, mi 
dolguk lenne a szerzői jogszabállyal, kérdezhet
nénk. Az 1976-os amerikai szerzői jogi törvény 
107. és 108. cikkelye -  mely a szerzői jogvédel
met élvező művek tisztességes használatát sza
bályozza -  minden amerikai állampolgárra, de a 
képzésben betöltött szerepük miatt a könyvtá
rakra különösen érvényes.

A számítógépek elterjedésével, amikor a 
használó közvetlen kapcsolatba kerülhet az 
elektronikus formában tárolt dokumentumokkal,
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