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Wissenschaftliche Kommunikation am Wende
punkt -  Bibliotheken im Zeitalter globaler elektro
nischer Netze + Anhang: Internationale Aktivitäten, 
insbesondere in den USA -  Z.Bibliothekswes. 
Bibliogr. 42.Jg. 1995. 3.no. 287-312.p. Bibliogr. 
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A tudományos kommunikáció fordulópont
hoz érkezett -  a könyvtárak a globális elektro
nikus hálózatok korában. + Függelék: nem
zetközi szervezetek és tevékenységük, külö
nös tekintettel az USÁ-ra

Dokumentum -gépi információhordozón; Doku
mentumszolgáltatás; Információáramlás; Kiad
vány özön; Kutatás információellátása; Tájékoz
tatás; Tudományos és szakkönyvtárak

A hagyományos publikálás hosszú története 
alatt feledésbe merült, hogy a tudósok az igazi 
információ-termelők, a kiadók, információs köz
pontok, könyvesboltok stb. csak közvetítik ezt az 
információt.

Hasonlóképpen igaz, hogy a könyvtárak a tu
domány alkotórészét képezik, így a felsőoktatási 
struktúra szerves részei.

A meg-megjelenő válságjelenségek azonban 
megkérdőjelezik az információellátás jelenlegi 
rendszerének létjogosultságát. A kivezető utat vi
szont mindenki a meglévő kereteken belül ke
resi.

A dokumentumellátási rendszerek nem jelen
tenek megoldást. Hiába mondunk le folyóirat
példányokat, vagy akár országonként csak egy- 
egy példányt rendelünk meg, ahogy ezt komo
lyan fontolgatják az Amerikai Egyesült Államok
ban, az árak nem csökkennek, mivel a kiadók 
költségeinek jelentős része nem a példányszám
tól függ.

A dokumentumszolgáltatás költségei maga
sabbak, mint a nyomtatott folyóiratoké, ami csak 
egyes, másként meg nem szerezhető, régebbi 
cikkek esetében elfogadható, nemzetgazdasági 
méretekben nem folytatható.

A dokumentumszolgáltatás minősége is kí
vánnivalókat hagy maga után. A képként digitali
zált anyagok nem kereshetőek, az optikai karak
terfelismerő programokkal végzett munka nehéz
kes és gyakran hibás vagy nem is lehetséges. A 
British Library dokumentumszolgáltatáskor csak 
olvasásra ad licencet, még másolni sem lehet az 
anyagokat.

A dokumentumszolgáltatás útján sok tudós 
túl későn jut hozzá a dokumentumhoz.

A fizika területén ezért is jelent meg a nyom
tatott folyóiratok kiiktatásának gondolata. Egyre 
több preprint-szervert egyre többen használnak 
a matematika egy sor ágában is.

A hagyományos tudományos publikálás igen 
lassú annak ellenére, hogy a szerzők zöme a 
„kéziratokat” valamilyen szövegszerkesztővel ké
szíti el.

Probléma a szakirodalom robbanásszerű nö
vekedése is, amelyet egyrészt az okoz, hogy a 
fejlett országokban a munka egyre inkább a 
kutatás, tudomány jellegét ölti. A felzárkózni 
kívánó országokban az iparosítás követeli meg a 
kutatást, míg a fejlődő országokban még 
nagyobb fejlődés várható. A matematikával és 
matematikai módszerekkel dolgozók száma is 
növekedni fog.

Természetesen továbbra is szükség van a 
minőségi megítélésére, de mivel a nyomtatott fo
lyóiratok szűk keresztmetszetet jelentenek, 
messze nem tud minden értékes eredmény
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megjelenni. Új folyóiratokat azért nem lehet indí
tani, mert ezeket nem tudják a könyvtárak meg
venni.

Célszerű lenne tehát -  a tudományos folyó
iratok tekintetében legalábbis -  fokozatosan át
térni az elektronikus publikációra, archiválásra 
és terjesztésre. A papír továbbra is maradhatna 
könyvek és egyes folyóiratok hosszú távú archi
válásának eszköze.

A teljesen elektronikus archiválás az elektro
nikus tárolóeszközök és a számítógépek árának 
rohamos csökkenése sokkal olcsóbb és helyta- 
karékosabb mint a papíron történő archiválás. A 
globális hálózatok fejlődése és az Internet világ
méretű elfogadása sokkal hatékonyabb és ol
csóbb terjesztési mechanizmust tesz lehetővé, 
mint a papír postán való küldése. A mai eszkö
zökkel a fájlok könnyen és jó minőségben ki is 
nyomtathatók.

Mindehhez a következő részmegoldások kel
lenek:

A tudományos kutatók és intézmények ne ad
ják át teljes mértékben a szerzői jogokat a kia
dóknak. A tudományos intézmények maguk ar
chiválják a publikációk teljes szövegét. Legyen a 
visszakeresésnek egy elosztott rendszere.

A minőségért egyrészt a tudományos intéze
tek viselik a felelősséget a preprintek és a jelen
tések vonatkozásában, másrészt referált elektro
nikus folyóiratok indításával a tudományos társa
ságok biztosíthatják.

A könyvtárak értékeit és tapasztalatit haszno
sítani kell, így az ő feladatukká kell tenni a 
hosszútávú archiválást. A szolgáltatásnak -  a tu
dósok és a diákok számára legalábbis -  ingye
nesnek kell lennie. A tudományos könyvtárak 
gondoskodnának arról is, hogy többszörös le
gyen az archiválás. Szükség lesz indexelő, refe
ráló stb. szolgáltatásokra is, de ezek már nem 
lehetnek ingyenesek.

A cikk melléklete tartalmazza az Amerikai 
Egyesült Államok osztott nemzeti könyvtárára 
vonatkozó terveket.

(Koltay Tibor)

95/392
DESMARAIS, Norman: Models of the electronic 
book= CD-ROM Prof. 8.vol. 1995. 5.no. 113-114.p.
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Az elektronikus könyv változatai

Elektronikus könyv

A könyvtárosok régi félelme, hogy az új elekt
ronikus eszközök teljesen kiszorítják a köny
veket. Ez ma sem valószínű; mint ahogy a rádió 
és a televízió sem tudta helyettesíteni, valószí
nűleg az elektronikus könyv sem pótolhatja a ha
gyományos formát.

A mai értelemben vett elektronikus könyvnek 
háromféle előzményét lehet megkülönböztetni. 
Az első a wordprocesszorok segítségével előállí
tott fájl. Az ASCII formátumban tárolt szövegek 
nagy előnye, hogy az olvasó bármilyen szóra 
vagy szavak kombinációjára kereshet. Kezdet
ben viszont nem volt mód például lapszámozás
ra, képek, illusztrációk beillesztésére, így a vég
termék nem adta a nyomtatott könyv megszokott 
formáját, érzését. Ezen segített a szkenner 
használata, aminek viszont az volt a hátránya, 
hogy nagyon érzékeny, nagyfelbontású monitort 
és nagy tárolási kapacitást igényelt. Ezenkívül a 
szkennelt szövegek kevésbé voltak rugalmasak 
és hozzáférhetők, mint a minden szóra permutált 
ASCII szövegek. A két modell variációja kiküszö
bölte ezeket a hátrányokat, és igen használható 
termékeket eredményezett, melyek lehetőséget 
adnak „könyvjelzők”, megjegyzések elhelyezé
sére, előre meghatározott, vagy az olvasó által 
kreált hyperlink kialakítására, a szöveg formátu
mának módosítására stb. Különösen alkalmassá 
váltak ezek az eszközök nyelvtanulásra, az ide
gen nyelvű szöveghez kapcsolva például szótá
rakat, szövegen belüli magyarázatokat. (Meg
jegyzendő, hogy mind a két variáció csak formá
jában különbözik a hagyományos könyvtől, tar
talmában nem.)

Már az interaktív, virtuális elektronikus könyv 
felé mutatnak a számítógépes játékok. A kezdet
ben meglehetősen primitív, rövid történeteken 
alapuló „gémek” után ma már fejlett szimulációs 
játékokkal találkozhatunk. Akár a II. világháború 
tengeri csatáit is újrajátszhatjuk, sőt megváltoz
tathatjuk a forgatókönyvet is.

A harmadik modell az interaktív irodalom. Az 
ide tartozó termékek egyesítik a szövegek olvas
hatóságát az audio és video lehetőségekkel 
(CD-ROM, videolemez segítségével).
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Az interaktivitás és a szimulációs lehetősé
gek megnyitották az utat a „virtuális valóság 
technikái” felé. A használó itt -  bizonyos keretek 
között -  maga irányítja a történéseket. Besétál
hat például Alice Csodaországába, ahol saját va
lóságos ismerősei jelennek meg szereplőkként, 
s velük együtt élhet át különböző kalandokat.

Ma ugyan az átlagember még nemigen vásá
rolhat virtuális eszközöket, de az érdeklődők 
valószínűleg nemsokára elmehetnek egy-egy 
speciális központba, és megtapasztalhatják a 
káprázatos lehetőségeket. És eljön majd az idő, 
mikor már könnyedén bérelhetnek, vagy vehet
nek virtuális valóság modulokat. A számítógép 
így létrehozójává válik egy független, alternatív 
valóságnak. Az elektronikus könyv kifejezés pe
dig addigra valószínűleg teljesen mást jelent 
majd, mint ma.

(Fazokas Eszter)

95/393
ROES, Hans: Electronic journals: a survey of the 
literature and the Net = J.Inf.Net. 2.vol. 1995.
3.no. 169-186.p. Bibliogr. 31 tétel.

Elektronikus folyóiratok: a szakirodalom és a 
hálózati információk áttekintése

Elektronikus folyóirat; Szakirodalmi szemle 
[forma]

Az elektronikus (e-) folyóiratokról három for
rásból lehet legjobban tájékozódni:

-  a WWW Virtual Library-ből, ez 40 közvet
lenül elérhető e-folyóiratot tartalmaz és további 
archívumokra és indexekre mutat rá,

-  a CICnet e-folyóirat-programjából, ez 700 
e-folyóiratot tart nyilván, amelyek egy gopher 
révén érhetők el,

-  az ARL elektronikus folyóiratokat, hírlapo
kat és felsőoktatási vitafórumokat tartalmazó 
címtárából, ez 440 címet tartalmaz.

(A cikkben szerepel mindhárom forrás háló
zati lelőhelye, azaz URL-je.)

Az ARL címtára szerint összesen 39 lektorált 
tudományos folyóirat van az e-folyóiratok között. 
A matematika területén van a legtöbb ilyen, ezt

követi a pedagógia, majd a társadalomtudomá
nyok.

Az e-folyóiratok használatáról és fogadtatá
sáról még nem állnak rendelkezésre értékelhető 
adatok. Annyit már tudni lehet, hogy számuk 
nem nőtt a várakozásoknak megfelelően.

A szakirodalom az e-folyóiratok előnyeként a 
közlés gyorsaságát jelöli meg, továbbá azt, hogy 
a cikkek terjedelme nincs korlátozva, és kísérleti 
adatokkal, multimédiával jól kiegészíthetek. Ed
dig két folyóirat tartalmaz grafikai anyagokat, 
kettőnél van lehetőség észrevételeket tenni, há
rom használja korlátozottan a hipertext lehetősé
geit.

Az e-folyóiratokkal kapcsolatba , a kiadás és 
a számítástechnika oldaláról a leggyakrabban a 
következő problémákat említik: nem vonzzák a 
prominens szerzőket, kevéssé „vannak szem 
előtt”, a hagyományos referáló és indexelő vállal
kozások nem tárják fel őket, nehéz rájuk hivat
kozni, a párhuzamos publikálás nem oldja, ha
nem fokozza a folyóiratárak válságát, nincs mi
nőségi ellenőrzés, nincs megoldva az archiválás, 
a számítógépes fájlok integritásának és eredeti
ségének biztosítása.

A könyvtárak gyűjteményt építenek, feltárják, 
tárolják és rendelkezésre bocsátják azt. Az e- 
folyóiratnak számos előnye van a könyvtári keze
lés szempontjából: nem igényel helyet a polcon, 
nem lehet ellopni, megcsonkítani. Előfizetési díja 
nincs, de a berendezések és a személyzet 
munkabére ugyanúgy pénzbe kerül. A beszerzé
si döntés mindig a könyvtár technikai lehetősé
geitől függ. A tárolás módja (helyben vagy a há
lózaton) további, a hozzáféréssel és rendelke
zésre bocsátással kapcsolatos kérdéseket vet 
fel. Az e-folyóiratarchívumok vándorlása miatt a 
katalógus-rekordokat is gyakran meg kell változ
tatni. Nincs tehát még kialakult gyakorlata az e- 
folyóiratok könyvtári kezelésének. Ráadásul az 
e-folyóiratok sok használója nem is igényli a 
könyvtár közbeiktatását. Ez mindenképpen meg 
fog változni, ha több lesz a lektorált, tudományos 
szintű e-folyóirat.

(Hegyközi Ilona)

95/394
VEEDER, Stacy B.: Electronic mail and privacy = 
J.Acad.Librariansh. 21.vol. 1995. 2.no. 123-126.p.
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Az „elektronikus levéltitok” védelmének prob
lémái

Adatvédelem; Cenzúra; Elektronikus posta; 
Munkahelyi légkör

Az elektronikus posta titkosságát több forrás, 
így az alkotmány is garantálja az Amerikai Egye
sült Államokban. Az elektronikus posta azonban 
az ismert kommunikációs formáktól annyira eltér, 
hogy a titkosság garanciái legjobb esetben is 
korlátozottak és sok esetben megkérdőjelezhe- 
tőek.

Az elektronikus posta titkossága nemcsak a 
privátszférában, hanem az akadémiai szektor 
számára is igen fontos.

Az 1986-ban elfogadott Electronic Communi
cation Privacy Act (ECPA) az Egyesült Államok 
törvénykönyvének kiegészítése, amely a titkos
ságot kiterjeszti az elektronikus kommunikációra 
is. Tiltja az elektronikus posta „lehallgatását” és 
az üzenetek tartalmának nyilvánosságra hozá
sát. Ez alól kivételt jelent a karbantartás vagy a 
bűnüldözés. A korábbi szabályozással szemben 
az ECPA nemcsak az adatátvitel közben tiltja 
mindezt, hanem a tárolás tekintetében is. Ez 
igen fontos, hiszen az elektronikus posta -  szem
ben a telefonnal -  nem múlandó, ráadásul a há
lózatok gépről gépre haladva továbbítják az üze
neteket, s így ezek útközben is tárolódnak.

Eddig három per született az elektronikus 
posta titkosságának megsértése kapcsán. Bíró
ság elé kettő került, mert a harmadik esetben a 
felperes elállt keresetétől.

Mindkét esetben a felperes nyert, miután 
mindkét esetben a bűnüldöző szervek engedély 
nélkül, az ECPA megsértésével olvasták el az 
általuk egyébként jogszerűen lefoglalt számító
gépeken az e-mail üzeneteket.

A szövetségi államokban mintegy 200 jogsza
bály rendelkezik a kommunikáció titkosságának 
valamely vonatkozásával.

A Kalifornia államban indított perek eddig a 
felperesek vereségével zárultak, de a fellebviteli 
tárgyalások még hátra vannak. A média nagy fi
gyelemmel kíséri ezeket az ügyeket.

Mindkét per lényegében abból keletkezett, 
hogy egyes cégeknél kinyomtatták és elolvasták 
az alkalmazottak elektronikus postáját, majd kriti
kus véleményük miatt elbocsátották őket. Az ar

chivált elektronikus posta büntető ügyekben is 
szerepet kapott már.

Egy városi önkormányzat képviselőinek elekt
ronikus postáját a polgármester olvasta el, arra 
hivatkozva, hogy azok hivatalos levelek.

A felháborodás miatt vissza kellett vonni vi
szont az egyik egyetemen hozott intézkedést, 
miszerint átnézhetik a hallgatók és az oktatók 
elektronikus postáját és megbüntetik az egyete
met kritizálókat.

Az egyetemek általában csak kivételes eset
ben szegik meg a titkosságot, például a zaklató 
leveleket írók után nyomozva.

A kormányzati tisztviselők viszont nem szá
míthatnak arra, hogy elektronikus postájuk titkos 
maradhat, mivel ezeket az üzeneteket is hivata
los iratoknak tekintik.

A perekben döntő kérdés, hogy volt-e a tit
kosságnak „ésszerű elvárhatósága”. Akit munka
adója úgy tájékoztat, hogy passwordje védi elekt
ronikus postáját, mint „ésszerűen gondolkodó 
személy” elvárhatja, hogy az titkos marad. Ép
pen ezért sok cégnél eleve deklarálják, hogy jo
got formálnak az elektronikus posta átvizsgálá
sára. Mások ugyanakkor titkosságot biztosítanak 
annak reményében, hogy a morál ilyeténképpen 
is ösztönzött javulása több haszonnal jár, mint az 
elektronikus posta használatának korlátozása.

Ahogy megvalósítás felé halad a Clinton-kor- 
mányzat Nemzeti Információs Infrastruktúra ter
ve, egyre nagyobb szükség lesz egy koherens 
titkossági politika kialakítására.

(Koltay Tibor)

95/395
SCHWUCHOW, Werner: Measuring the „infor
mation market(s)”: a personal experience = J.lnf. 
Sei. 21.vol. 1995. 2.no. 123-132.p.

Az (elektronikus) információpiac(ok) paramé
tereinek vizsgálata: személyes tapasztalatok

Hatékonyság; Információpiac; Online információ-
keresés

A tanulmány néhány alapvető módszertani 
problémával foglalkozik, mint például: hogyan le
het meghatározni az információpiac fogalmát? 
Milyen statisztikai egységek alkalmasak az e pia
cokon folyó tevékenység feltérképezésére? Ho
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gyan lehet értékelni ezeknek az egységeknek a 
tevékenységét (vizsgálati módszerek, statisztikai 
populációk azonosításának problémái, staszitikai 
mérőszámok, stb.)? Hogyan lehet következteté
seket levonni a vizsgálati eredményekből? Ho
gyan végezzünk felmérést az információszolgál
tatások piacáról a különböző országokban (az 
egyes országokból származó összehasonlítható 
eredményekkel)? Hogyan adjuk át a piacfelmé
rés eredményeit a megfelelő embereknek a 
megfelelő időben?

(Autoref.)

95/396
DUGALL, Berndt -  DUDENSING, Beatrix -  
PICARD, Eve: Möglichkeiten und Auswirkungen 
der Einbeziehung von CD-ROM in den Sonder
sammelgebietsplan der DFG = ABI-Tech. 15.Jg. 
1995. 2.no. 107-119.p. Bibliogr. 8 tétel.

Res. angol nyelven

CD-ROM-ok bevonásának lehetőségei és ha
tásai a DFG (Német Kutatási Társaság) „kie
melt gyűjtési területek” programjába

CD-ROM; Egybehangolt állományalakítás; Gyűj
tőkör

CD-ROM-termékek majdnem 10 éve vannak 
piacon. A könyvtárak kezdetben csak katalógus
információ előállítására és terjesztésére használ
ták e termékeket, ma már azonban fontos tudo
mányos adatok, közlemények is ezen a hordo
zón jelennek meg. A CD-ROM-ok csökkenő elő
állítási költségei, terjesztésük és kezelésük 
egyszerűsége, a kézikönyvek, sorozatok lemez
változatainak olcsósága a különböző fajta digitá
lis információ terjesztésének ideális formájává 
teszik ezt a médiumot. A CD-ROM piac fejlődése 
nemcsak ésszerűvé, hanem egyenesen sürgető
vé teszi e termékek bevonását a DFG gyűjtőköri 
együttműködési programjába. A szerzők ennek 
érdekében felmérték, milyen CD-ROM-ok tartoz
nak a kiemelt gyűjtőkörök területéhez, támogat
ja-e ezek beszerzését a DFG s ez mennyibe ke
rül, milyen jogi előírásokat kell figyelembe venni stb.

A vizsgálat alapjául a TFPL CD-ROM direc- 
tory-ja szolgált. 1994 nyarán szúrópróbaszerűen 
kiválasztottak 550 tételt (ez az összkiadás 10

százaléka), s ezeket különböző szempontok 
alapján csoportosították. Összesen 195 olyan cí
met találtak, melyek a kiemelt gyűjtőkörökbe ille
nek és beszerzésüket a DFG is támogatná. Az 
árakat vizsgálva kiderült, hogy a 195 cím ára 
alacsonyabb, mint az egy évvel korábban talált 
126 címé, ami azzal magyarázható, hogy az 
újabb termékeket rendszerint már olcsóbban 
kínálják a forgalmazók. Az utóbbi öt évben a 
tudományos szempontból érdekes címek aránya 
a piacon belül ugyanolyan mértékben nőtt, mint 
az egyéb címeké. 1994-ben összesen 1950 
olyan termék volt, amely a tudományos könyv
tárak érdeklődésére számot tarthat, s ezeknek 
mintegy fele csak CD-ROM változatban létezik 
(35%-ukat párhuzamosan nyomtatott formában 
is kiadták). A CD-ROM tehát a tudomány elsőd
leges publikálási eszközévé vált, s ha a jövőben 
a gyűjtőköri együttműködési program ezt a tényt 
figyelmen kívül hagyná, veszélybe kerülne a 
DFG-nek az az irányelve, hogy „a kiemelt gyűjtő
körökbe tartozó irodalmat teljességre törekvőén 
kell gyűjteni”.

Központi CD-ROM könyvtár alakításának le
hetőségét mérlegelve a szerzők arra a következ
tetésre jutottak, hogy szervezeti, pénzügyi és 
szakmai szempontból egyaránt célszerűbb, ha a 
CD-ROM-okat nem egy helyen, hanem külön-kü- 
lön, az adott szakterületekért felelős könyvtárak
ban gyűjtenék.

Mielőtt az együttműködésben részt vevő 
könyvtárak megkezdenék a CD-ROM termékek 
beszerzését is, a DFG-nek a következő területe
ken kell alapvető döntéseket hoznia:

-  milyen licenc vásárlását támogassa;
-  milyen esetekben támogassa a párhuza

mos beszerzést (a nyomtatott változatét is);
-  támogassa-e az átfogó, több gyűjtőkört is 

érintő adatbázisok megvásárlását;
-  hogyan határozza meg a „külföldi kiadvány” 

fogalmát;
-  a CD-ROM-ok tekintetében mi tekinthető 

alapvető irodalomnak;
-  kösse-e a nagyon drága termékek beszer

zését külön engedélyhez.
A megvásárolt CD-ROM-ok közös használa

tára kétféle lehetőség kínálkozik:
-  számítógép-hálózaton (wide-area-network) 

történő elérés, vagy:
-  a CD-ROM-oknak a könyvekhez, folyóira

tokhoz hasonlóan a könyvtárközi kölcsönzés ke
retében történő szétküldése.
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Kétségtelenül az első megoldás lenne a leg
célszerűbb, de sajnos licenc okokból ez a leg
több esetben jelenleg nem lehetséges.

(Feimer Ágnes)

95/397
ETTER, Zana C.: Impact of curriculum revision 
on media collection = Spec.Libr. 86.vol. 1995. 
2.no. 83-90.p. Bibliogr.

Res. francia, spanyol nyelven

Az orvostudományi oktatás átalakulásának 
hatása az eszköztárra

Audiovizuális dokumentum; Didaktika -felsőok
tatási; Dokumentum -gépi információhordozón; 
Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár -orvostu
dományi; Használói szokások

Az orvostudományi oktatási tervekben a ha
gyományos előadások és tankönyvek helyett 
egyre inkább a számítógépes források haszná
lata kerül előtérbe az önálló tanulás megkönnyí
tésére, ezért az orvosi könyvtárosoknak fel kell 
készülniük azokra a drámai változásokra, ame
lyek a hallgatók által igényelt anyagok típusában 
és a gyűjtemények használatában bekövetkez
nek. Újra kell értékelniük információszervező 
szerepüket is, mivel a használók más módon fér
nek hozzá az új típusú anyagokhoz. A cikk leírja, 
hogyan válik a multimédia tananyag a hagyomá
nyos orvostudományi audiovizuális könyvtári 
gyűjtemény integráns részévé, és hogy ezek a 
változások hogyan hatnak az állománygyarapítá
si politikára és a használókkal való kapcsolatra. 
Sok „hagyományosának tartott formát ma már 
hálózati termékek helyettesítenek, s ez számos 
következménnyel jár a könyvtárak számára. Pél
dául a számítógépes munkaállomásokon elér
hető elektronikus tankönyvek és videolemezek 
szükségtelenné teszik, hogy a könyvtárak ilyen 
anyagot kölcsönözzenek. A saját programmal és 
saját számítógéppel rendelkező hallgatóknak ke
vésbé van szükségük arra, hogy felkeressék a 
könyvtárat, mivel egy modem segítségével hoz
záférhetnek az állományhoz vagy pedig a saját 
anyagukat használják. A könyvtárosoknak meg 
kell találniuk azokat az új módokat, melyekkel a

gyűjtemények használatában bekövetkezett drá
mai változásokat kezelni tudják és komolyan el 
kell gondolkozniuk az audiovizuális központ jövő
jéről. A cikk végül bepillantást nyújt a 21. század 
médiatáraiba és leírja a jövő információs szak
emberének feladatkörét.

(Autoref.)

Lásd még 337, 340, 353, 363, 373, 386, 390, 
405

Reprográfia, mikrográfia

Lásd 357

Kommunikációs technikák

95/398
CLAYMAN, Stuart -  HESTNES, Bjorn -  KIRSTEIN, 
Peter: The interworking of Internet and ISDN 
networks for multimedia conferencing = Inf.Serv. 
Use. 15.vol. 1995. 2.no. 75-101.p. Bibliogr.

Az Internet és az ISDN hálózat összekapcsol
hatósága, multimédia konferencia tartására

Kompatibilitás; Szabvány; Számítógép-hálózat; 
Távközlés

Jelenleg mindkét hálózattípus saját protokol
lokat és szabványokat használ telekonferenciák 
létrehozására. A MICE projektben alkalmazott 
CMMC (Conference Management and Multiplex
ing Center, konferencia-menedzsment és multi
plexor központ) az ISDN felhasználók számára 
kapuszolgálatot nyújt az Internet felé, amely kon
vertálja a protokollokat és a formátumokat, így 
ezek a felhasználók az Internet-fehasználókkal 
közösen vehetnek részt multimédia konferen
ciákon. A MICE azért az ISDN felhasználók 
számára biztosítja a kompatibilitást, mert az In
terneten igen kevesen tudnák fogadni az ISDN 
munkaállomásokról érkező adatokat.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A résztvevők egy-egy munkaállomás („kon
ferenciaterem”) szolgáltatásait használhatják, így 
hozzájutnak a szükséges video- és audio-alkal
mazásokhoz, Osztott eszközök teszik lehetővé 
szöveg, grafika és képek prezentációját.

(Koltay Tibor)

K Ö N Y V T Á R G É P E S ÍT É S ,
K Ö N Y V T Á R É P Ü L E T

Könyvtárgépesítés általában

95/399
KRASIL’SIKOVA, V.M.: O politike Ministerstva 
kul’tury rossijskoj Federacii v oblasti informatizacii 
bibliotecnogo dela = Naucn.Teh.Bibl. 1995. 1.no. 
7-13.p.

Az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisz
tériumának politikája a könyvtárügy informa- 
tizálására

Állami irányítás; Gépesítési terv; Könyvtárügy

A informatizálás folyamata a társadalom fejlő
désének fontosabb tényezője napjainkban, mint 
az anyagi, energetikai és egyéb források. Az in
formáció, amely a nemzeti fejlődés stratégiai for
rása, nemcsak az ország szociális és kulturális 
színvonalának fokmérője, hanem meghatározza 
helyét a világ globális fejlődésében is.

E folyamat alapeleme a könyvtári-tájékozta
tási hálózat. Az IFLA barcelonai konferenciáján 
megfogalmazottak szerint a könyvtár küldetése, 
hogy az információt szabadon hozzáférhetővé 
tegye mindenki számára, a világ minden pontján. 
Ez csak a legújabb információtechnológiai esz
közök alkalmazásával érhető el.
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Az orosz kulturális minisztérium dolgozik a 
könyvtárügy gépesítésének országos program
ján. Erre a feladatra a minisztérium mellett ága
zatközi szakértői bizottságot hoztak létre a leg
nagyobb könyvtárak és tájékoztatási intézmé
nyek vezetőiből. A kidolgozandó programnak pri
oritást és megfelelő anyagi eszközöket kell 
kapnia, mivel a könyvtárak állami támogatás nél
kül nem képesek alapfeladataik ellátására, az in
formációellátáshoz szükséges infrastruktúra ki
építésére és működtetésére.

A program gyakorlati megvalósítása érdeké
ben elkezdődött a LIBNET nevű országos gépi 
könyvtári hálózat kiépítése. Az első szakaszban, 
1993-94-ben hat moszkvai nagykönyvtárat 
összekötő regionális számítógépes hálózat épült 
ki. Később fognak fokozatosan csatlakozni a 
hálózathoz más könyvtárak is.

Az orosz könyvtárak gépesítése azonban 
nem most kezdődött: 1986-ban indult az a prog
ram, amely a föderatív fenntartásban működő 
könyvtárak gépesítésére irányul (ezek: a moszk
vai Orosz Állami Könyvtár, a szentpétervári 
Orosz Nemzeti Könyvtár, az Országos Történeti 
Könyvtár), és a kulturális minisztérium irányítása 
alá tartozó regionális könyvtárak gépesítése is 
napirenden van.

A közművelődési könyvtárak gépesítése az 
önkormányzatok költségvetéséből történik, de a 
minisztérium koordinálja ezt a programot. A re
gionális könyvtári hálózatok elsősorban a könyv
tárellátó feladatát betöltő Orosz Könyvkamarával 
építik az elektronikus információcsere lehetősé
gét. A regionális hálózatok központi feladatait 
célszerű a megyei általános tudományos könyv
tárakra bízni. A legfontosabb feladat a nagy tu
dományos könyvtárak adatbázisainak elérhetővé 
tétele a megyei központokból.

A fejlesztés hosszú és költséges folyamat 
lesz, amelynek során a központi pénzeszközö
kön kívül nélkülözhetetlen a regionális és helyi 
anyagi források felhasználása is. A kulturális mi
nisztérium által irányított program csak föderatív 
állami támogatással valósulhat meg.

(Rácz Ágnes)

95/400
LOGINOV, B.R.: Programma komp’űterizacii 
bibliotek Rossii: pervyj étap = Naucn.Teh.Bibl. 
1995. 1.no. 22-26.p.
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