
Hat hónappal később, 1998. októberében 
kezdheti majd meg a teljes működést a könyvtár.

(Koltay Tibor)

Számítógép-szoftver

Lásd 345

Elektronikus könyvtár

95/403
LOWRY, Charles B. -  RICHARDS, Barbara G.: 
Courting discovery: managing transition to the 
virtual library = Libr.Hi Tech. 12.vol. 1994. 4.no. 
7-13.p.

Carnegie Mellon University Libraries: áttérés 
a virtuális könyvtárra

Egyetemi könyvtár; Számítógép-hálózat

A Carnegie Mellon University (CMU) könyv
tárai a 80-as évek közepe óta változatlanul egy 
korszerű elektronikus könyvtár létrehozására 
törekszenek. A kezdeti fejlesztés „Mercury Pro
ject” néven vált ismertté. Jelenleg -  ezen túlme
nően -  egy új virtuális infrastruktúra kifejleszté
sén dolgoznak. A virtuális könyvtár akkor válik 
valósággá, amikor a használók olyan kényelme
sen férhetnek hozzá a digitális információkhoz, 
mintha tv-t néznének. Ennek érdekében az 
egyetemi közösség számára egy osztott rend
szerű számítógép-hálózatot építettek ki. Az első
rendű cél olyan szolgáltatások kifejlesztése és 
nyújtása, amelyek a kereskedelemben nem áll
nak rendelkezésre.

(Autoref.)

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

95/404
MICHEL, Jean: Du droit de copie au droit de 
l’information: le point de vues des profession nets 
de l’information et de la documentation = 
Documentaliste. 32.vol. 1995. 2.no. 96-98.p.

Res. angol nyelven

A szerzői jogtól az információkhoz való jogig: 
francia információs szakemberek véleménye

Másolás; Szerzői jog

A francia parlament által a múlt év decembe
rében elfogadott és a kereskedelemi publikációk 
másolási lehetőségét korlátozó új törvény fontos 
fordulópontot jelent, de valójában egyetlen kap
csolódó problémát sem old meg. A többezer in
formációs szakembert képviselő ADBS (Associa
tion des professionnels de (’information et de la 
documentation) már többször világosan kifejtette 
ellenvéleményét a kiadók és a kiadói lobbyk bi
zonyos nézeteivel szemben. Az ABDS meghatá
rozta és elnöke útján a jelen cikkben közreadja 
az információkhoz való jogról folytatandó párbe
széd alapjait, hogy elősegítse valamilyen komp
romisszum létrehozását az eltérő nézetek között.

(Autoref. alapján)

95/405
MARAIS, Hester -  COETZEE, Helena S.: 
Outeursreg op video’s: enkele probleme wat 
deur biblioteke van onderwysinrigtings ondervind 
word = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 62.vol. 1995. 
1.no. 24-29.p. Bibliogr. 18 tétel.

Res. és összefogl. angol nyelven
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Külföldi folyóirat-figyelő

A videók szerzői joga: a felsőoktatási könyv
tárakban felmerülő problémák

Egyetemi könyvtár; Szerzői jog; Videokazetta

A videók szerzői jogi kérdései meglehetősen 
bonyolultak. Olyan megoldásokat kell találni, 
amelyek az előállítók számára is elfogadhatóak, 
de nem akadályozzák a szabad információáram
lást. A cikk ismerteti a berni megállapodásban

Az ismertetett cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)
Alexandria -  Alexandria ((GB)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings ((GB)
Bibi.für Alle -  Bibliothek für Alle (DE)
Bibliogr. -  Bibliografiä (RU)
Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotekoved. -  Bibliotekovedenie (RU)
Bibliothek -  Bibliothek (DE)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibi.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France 

(FR)
Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quar

terly (US)
CD-ROM Prof. -  CD-ROM Professional (CA)
Coli.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Ctenár- Ctenár (CS)
Documentaliste -  Documentaliste (FR) 
Eur.Res.Libr.Coop. -  European Research Libraries 

Cooperation (I)
IFLAJ.-IFLA Journal (I)
Inf.Serv.Use -  Information Services and Use (I) 
Int.Forum Inf.Doc. -  International Forum on Informa

tion and Documentation (I)
lnt.lnf.Libr.Rev. -  International Information and Library 

Review (I)
J.Acad.Librariansh. -  Journal of Academic Librarian- 

ship (US)
J.Am.Soc.Inf.Sci. -  Journal of the American Society 

for Information Science (US)

rögzített nemzetközi szabályokat, valamint a Dél
afrikai Köztársaságban érvényben lévő törvényt 
(98/1978). Megvizsgál olyan műveket, amelyek 
az utóbbi törvény szerint jogosultak szerzői jog
védelemre, áttekinti a szerzői jogvédelem feltéte
leit, valamint az általános és az oktatással kap
csolatos kivételeket. A szerzői jog könyvtári vo
natkozásait is tárgyalja.

(Autoref.)

Lásd még 323, 388, 391

J.Inf.Net. -  Journal of Information Networking (GB) 
J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB)
J.Interlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply -  Journal of Interli

brary Loan, Document Delivery and Information 
Supply (US)

Libr. Assoc. Rec. -  Library Association Record (GB) 
Libr.Hi Tech -  Library Hi Tech (US)
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Q. -  Library Quarterly (US)
Libr.Rev. -  Library Review (GB)
Libri -  Libri (I)
Man.Inf. -  Managing Information (GB)
Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE) 
Nár.Knih. -  Národní Knihovna (CS)
Nauen.Teh.Bibi. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki 

(RU)
Online CDROM Rev. -  Online and CDROM Review (I) 
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
Program -  Program (GB)
Prz.Bibl. -  Przeglqd Biblioteczny (PL)
Public Libr.J. -  Public Library Journal (GB) 
RQ-RQ(US)
Scan.Public Libr.Q. -  Scandinavian Public Library 

Quarterly (Sx)
South Afr.J.Libr.Inf.Sci. -  South African Journal of Li

brary and Information Science (ZA)
Spec. Libr. -  Special Libraries (US)
Vine-Vine (GB)
Wilson Libr.Bull. -  Wilson Library Bulletin (US)
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zeitschrift für Bibliotheks

wesen und Bibliographie (DE)
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