
A könyvtári funkciók, a tudományos kommu
nikáció és a digitális könyvtár alapelvei: az 
ellenőrző övezet szükségessége

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Fela
datkör; Kiadói tevékenység -könyvtárban; Ku
tatás információellátása

Mivel a könyvtárak szolgáltatásaik egyre na
gyobb részét online formára szeretnék átalakíta
ni, lényeges, hogy végiggondolják és meghatároz
zák ezeknek a szolgáltatásoknak az alapvető ér
tékeit: csak ily módon biztosítható e szolgáltatá
sok szisztematikus és tudatos átvitele az online 
környezetbe. Az alapszolgáltatások meghatáro
zása különösen a felsőoktatási könyvtárak szá
mára fontos, mert ezek speciális gazdasági és 
politikai kihívások előtt állnak. A könyvtári mun
kafolyamatok egyes legelemibb részei is egy bi
zonyos határ meglétét feltételezik, amelyen belül 
a könyvtár az információs objektumokat megőrzi 
és közvetíti. A felsőoktatási könyvtáraknak a le
hető legrövidebb időn belül létre kell hozniuk egy 
egysége^, osztott, digitális könyvtárat kijelölő pa
ramétert, az „ellenőrző övezetet”. Az egységes, 
osztott, digitális tudományos könyvtár egyik alap
vető feladata lehetne, hogy alternatív publikációs 
fórumként szolgáljon a tudományos kommuni
káció számára. Annak érdekében, hogy az eljö
vendő online környezetben a gyűjteményfejlesz
tési és publikációs funkció egyaránt megvalósul
hasson, az állománygyarapítás néhány, jelenleg 
a felsőoktatási könyvtár által végzett feladatát 
feltehetően a tanszékeknek kell elvállalniuk.

(Autoref.)

96/458
MALINCONICO, S.Michael -  WARTH, Jane C.: 
Electronic libraries: how soon? = Program. 
30.vol. 1996. 2.no. 133-148.p. Bibliogr. 21 tétel.

Mikor valósulnak meg az elektronikus könyv
tárak?

Elektronikus könyvtár; Elektronikus 
Felmérés

A könyvtárak egyre nehezebben tudják a 
használók által igényelt információkat nyomtatott

formában szolgáltatni. Az elektronikus termékek 
és szolgáltatások száma rohamosan növekszik. 
A használók vonzóbbnak találják és szíveseb
ben használják őket, mint a nyomtatott forráso
kat. Ezért a könyvtárosok igyekeznek rendelke
zésre bocsátani az elektronikus publikációkat, 
egyrészt a használói igényekre válaszolva, más
részt a nyomtatott dokumentumok problémái 
miatt. A cikk ismerteti a nyomtatott kiadványok
kal kapcsolatos problémák természetét, és az 
elektronikus forrásoknak a könyvtári szolgáltatá
sokba való bevonásának módszereit. Felvázolja 
a nyomtatott dokumentumok kiváltására irányuló 
fejlődést, majd ismerteti az IFLA információtech
nológiai részlegének felmérését, amely azt vizs
gálja, hogy a könyvtárak milyen gyorsan találnak 
megoldásokat a nyomtatott források helyettesíté
sére.

(Autoref. alapján)

Lásd még 362
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Kiadói tevékenység

96/459
BRENT, Doug: Stevan Harnad’s „subversive pro
posal”: kick-starting electronic scholarship. A 
summary and analysis = Ejournal (elektronikus 
folyóirat). 5,vol. 1995. 1.no. 2-11.p. Bibliogr.

A tudományos publikáció jövőjéről: egy vita 
összefoglalása és elemzése

Elektronikus publikáció; Tudományos tájékoz
tatás

Stevan Harnad, a Psycoloquy elektronikus fo
lyóirat szerkesztője, több alkalommal javasolta
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már, hogy a tudósok és kutatók szűk szakmai 
köreinek szóló ún. „ezoterikus” publikációkat ne 
kezeljük azonos módon a jövedelemszerzésre 
irányuló sajtótermékek kiadásával. Az elektroni
kus publikálás megléte ugyanis lehetővé teszi, 
hogy az ezoterikus publikációk esetében meg
szabaduljunk a hagyományos publikálás ökonó
miájától. (Harnad cikkének referátumát Id. a KF 
1995. 3. számában a 309-es tételszámon.)

Harnad nemrégiben egy hosszú, élénk 
elektronikus vitát kezdett a témáról (ftp://cog- 
sci.ecs.soton.ac.uk/pub/harnad/Psycoloquy 
/Subversive. Proposal)

A cikk összefoglalja Harnad elképzeléseit és 
az arra érkezett reakciókat.

Sokan vitatják azt a megállapítást, miszerint 
az elektronikus publikálás költsége 20-30%-kal 
kevesebb a hagyományosnál. Ezek a költségek 
ugyanis 74%-ra is felmehetnek, mert nem a 
nyomtatás költsége a döntő, hanem a szerkesz
tés, ábrák elkészítése és a terjesztés.

Harnad szerint az ábrák és más illusztrációk 
készítésére már vannak megfelelő olcsó szoft
verek, hasonlóképpen megvannak az indexelés 
eszközei, a szerkesztést és a bírálatot nem 
anyagi előnyök érdekében végzik a tudósok.

A Harnad nézetét támogató vélemények kap
csán az is felmerül, hogy még ezek a költségek 
sem lennének elég alacsonyak ahhoz, hogy kifi
zetődővé tegyék a megtekintett anyag után törté
nő fizetést, viszont ez elképzelhető a Harnad 
által javasolt finanszírozási modellben, amely
ben magát a kutatást támogatják.

A szerzői jog problémája is elveszti jelen
tőségét, mivel azt nem a munkájukért közvetlen 
hasznot nem húzó tudósok, hanem a kiadók 
erőltetik profitjuk védelmében.

Fontos, hogy ne nyomtatott folyóiratok elekt
ronikus „másolatairól” , hanem valódi elektroni
kus folyóiratokról legyen szó, mert csak ezek 
esetében érvényes, hogy a tudósok nem 
kényszerülnek a kereskedelmi publikálás (a tö
megfogyasztás számára nagyon is ésszerű és 
elfogadható) rendszerét használni az ezoterikus 
publikálásra.

Az elektronikus publikálással szembeni el
lenérv lehet, hogy a hálózat használatát is meg 
kell fizetni. Valószínű azonban, hogy nem a 
főként szöveges jellegű, így viszonylag kis fájl
méreteket eredményező tudományos publi
kációk lesznek a drágák, hiszen várhatóan a fi
zetés alapja a fájlok mérete lesz.

A minőség kérdése is igen fontos. Egyesek 
szerint az Internetnek csak egy részét jellemzi a 
minőség ellenőrzésének hiánya. Harnad úgy 
véli, csak egy jelentéktelen kisebbség tartja ma
gára kötelezőnek a magas színvonalat. Ez nem 
jelenti azt, hogy ne lehetne a hálózaton is beve
zetni a bírálati rendszert. Csupán arról van szó, 
hogy igen nagy munka a tudományos közvéle
ményt meggyőzni ennek lehetségességéről. Egy 
kódolási rendszer szolgálhatna mindennek alap
jául. A kódok nemcsak azt mutatnák meg, hogy 
bírálaton átesett írásról van-e szó, hanem a 
bírálat szigorúságát is jeleznék, így a hagyomá
nyoshoz hasonló hierarchikus presztizs-megha
tározást tennének lehetővé.

Harnad elveti azt az elképzelést, miszerint a 
bírálat helyett az idézettségre lehetne hagyat
kozni. Nem zárja ki, hogy a kereskedelmi kiadók 
is részt vehetnek az elektronikus publikálásban, 
mások viszont ezt kétlik.

Az archiválás a könyvtárak feladata, ahogyan 
hagyományosan is az volt. Bár az elektronikus 
archívumok nem látszanak biztonságosnak és 
az adatok sérülhetnek, a rejtjelezett offline ar
chívumokban megőrizhetők lennének a publi
kációk és a hibák javításának lehetősége sem 
kisebb, mint a nyomtatott dokumentumok ese
tében.

A hagyományos publikálás önmagában nem 
garantálja a minőséget, de van benne egy be
épített késztetés arra, hogy minőségellenőrzési 
mechanizmusok jöjjenek létre. A papír ráadásul 
kézzelfogható módon is mutatja a minőséget, 
például a szép kivitelű folyóiratok presztízst su
gallnak. Az elektronikus folyóiratok szerkesz
tőinek sokkal nehezebb dolguk van, ha a minő
ségről meg akarják győzni az olvasókat.

A nyomtatásra jellemző gazdasági modell 
kezd betörni az elektronikus környezetbe is. Az 
elektronikus hordozó bizonyos esetekben még 
kevésbé hozzáférhető, mint a nyomtatott folyói
ratok, amelyeket ingyen elolvashatunk a könyv
tárban, míg az elektronikus előfizetés egy-egy 
számítógépre korlátozható.

(Koltay Tibor)

96/460
CANALS CABIRÓ, Isidre: Una parrilla de 
análisis para el pre-disefio de libros electrónicos 
= Rev.Esp.Doc.Cient. 18.vol. 1995. 4.no.
426-443.p. Bibliogr. 12 tétel.
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Elemzési szempontok az elektronikus köny
vek előzetes megtervezéséhez

Elektronikus könyv

Túl sok elektronikus könyvet jelentetnek meg 
(főként CD-ROM-on) és kínálnak a közönségnek 
anélkül, hogy előkészítésük (tervezésük) során a 
legkisebb mértékben figyelembe vették volna, 
hogy az adott elektronikus könyv céljának eléré
sét milyen tulajdonságai segítenék elő. Az aján
lott „elemző rostély”-nak (parrilla de análisis) ne
vezett módszer segítségével a leendő elektroni
kus könyv szerzője vagy tervezője sorban és 
rendszerszerűen elemezni tudja, hogy „művé
nek” milyen fontos tulajdonságai legyenek. S ha 
ezt -  pre-dizájnként -  a kezdeti stádiumtól köve
ti, időben tud módosításokat eszközölni eredeti 
elképzelésein, még mielőtt irreverzibilis költsé
gek keletkeznének. Mindenekelőtt azt kell tisztán 
látni, hogy az elektronikus könyvben rejlő infor
mációs rendszer célja, hogy az adott területen 
létező információs problémára adjon megoldást. 
Ezt követően járhatjuk végig a 21 tételből álló 
„rostélyt”, amely hat kérdéscsoportból, és három 
munkahipotézisből áll. Az első, a teleológiai 
megközelítést szolgáló kérdéscsoportot követi 
az első munkahipotézis felállítása, majd a vége
redményre tekintő „kinek?”, a tárgyi perspektívá- 
jú „mit?” és a kauzális megközelítésű „miért?” 
kérdések alapján jöhet létre a második hipotézis. 
Végül az instrumentális jellegű „hogyan?” és a 
gazdasági „mivel?” (magyarul inkább „miből?”) 
megválaszolása után egy teljes újraértékelés 
során állhat fel a végső hipotézis leendő elektro
nikus könyvünk fontos és szükséges tulajdonsá
gairól.

(Mohor Jenő)

96/461
CORDÓN GARCÍA, Jósé Antonio: De 
D’Alembert al CD-ROM: las enciclopedias 
electrónicas o la aparición de un nuevo 
paradigma = Rev.Esp.Doc.Cient. 18.vol. 1995. 
4.no. 416-425.p. Bibliogr. 14 tétel.

Rés. angol nyelven

D’Alembert-től a CD-ROM-ig: az elektronikus 
enciklopédiák, avagy egy új paradigma meg
jelenése

Elektronikus publikáció; Enciklopédia, lexikon; 
Hiperszöveg; Multimédia

Bár a 18. század óta az enciklopédia némi
képp módosult, mindmáig alapvetően megőrizte 
a Diderot és D’Alambert által kigondolt „enciklo- 
pédiaságot”. A tömeges adattárolás új rendsze
rei és az olyan fejlett információkereső módsze
rek, mint a hiperszöveg, meghozták az enciklo
pédia lényegi módosulásának lehetőségét, külö
nös tekintettel az interaktivitásra. Ám figyelem
mel kell lenni bizonyos körülmények közötti hát
rányaikra (leginkább a használat eszköz- és is
meretigényére) is. Úgy tűnik, hogy bár a tradicio
nális kiadók még elutasítják, a multimédia-tech
nológia területéről érkező fokozódó nyomás rá 
fogja kényszeríteni őket a technológiai előnyök 
kiaknázására, a változtatásra. Az Európai Unió 
egy vizsgálata szerint ugyanis a század végére 
a teljes kiadói üzletág (vagy ipar) negyven szá
zalékát már az elektronikus publikáció teszi majd 
ki.

(Mohor Jenő)

96/462
TANGARI, Nicola: Alcune implicazioni bib- 
liografiche dello Standard Generalized Markup 
Language (SGML) = Boll.AIB. 35.vol. 1995. 
4.no.. 481-494.p.

Res. angol nyelven

Az SGML néhány bibliográfiai implikációja

Elektronikus publikáció; Szabvány; Tipográfiai 
szerkesztés

A dokumentumok komplexek, és igen nagy 
szükség van az egyszerűségre: egy hét bites 
ASCII kódban írt szövegnek a részeit, betűtípu
sait, tördelését is jelölni kell, s hasonlóképpen 
szabványosítható pl. egy dráma nyomtatott szö
vegének tagolása is a rendkívül különféle tipog
ráfiai megoldások helyett. Az elektronikus szö
vegtárolásnak (és átvitelnek) éppen ilyen szab
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ványos tagolásra van szüksége, ami az SGML 
alkalmazásával létrehozott Document Type Defi
nition (dokumentumtípus-meghatározás -  DTD) 
s még inkább a Text Encoding Initiative (szöveg- 
kódolási kezdeményezés -  TEI). A katalogizálás 
(elmélete és gyakorlata), a bibliológia (különö
sen a dokumentumtipológia) és a bibliográfia le
het erős kölcsönhatásban az SGML alkalmazá
saival. A bibliográfiai leírás szabályai pl. átvihe
tők az SGML-be, vagy egy elektronikus szöveg

Az ismertetett cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)
Bibliotekovedenie -  Bibliotekovedenie (RU) 
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE) 
Biul.Inf.Bibl.Nar. -  Biuletyn Informacyjny Biblioteki 

Narodowej (PL)
Boll.AIB -  Bolletino Associazione Italiana Biblioteche 

(IT)
Bottom Line -  The Bottom Line (US)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quar

terly (US)
Ciénc.lnf. -  Ciéncia da Informagäo (BR)
Coli.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Coli.Res.Libr.News -  College and Research Libraries. 

News (US)
Coll.Undergrad.Libr. -  College and Undergraduate 

Libraries (US)
C tenár-C tenár (CS)
Dial.Bibi. -  Dialog mit Bibliotheken (DE)
Doc.Bibl. -  Documentation et Bibliothéques (CA) 
Documentaliste -Documentaliste (FR)
Educ.lnf. -  Education for Information (I)
Ejournal (elektronikus folyóirat) -  Ejournal (US)
El.Libr. -  Electronic Libraries (I)
IF LA J.-IF LA  Journal (!)
INSPEL -  INSPEL (I)
J.Acad.Librariansh. -  The Journal of Academic Librar- 

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

for Information Science (US)

látható el olyan plusz jelzésekkel (az SGML se
gítségével), amelyek az adott dokumentum kata
logizálását segítik elő. Nem hagyható figyelmen 
kívül az sem, hogy a bibliológia mit tud nyújtani 
az elektronikus szövegek tanulmányozásához, 
definíciójához.

(Mohor Jenő)

Lásd még 361, 379

J.Educ.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Education for Library 
and Information Science (US)

J.Libr.Adm. -  Journal of Library Administration (US) 
J.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and Informa

tion Science (GB)
Libr.Assoc.Rec. -  Library Association Record (GB) 
Libr.Hi Tech -  Library Hi Tech (US)
Libr.Q. -  Library Quarterly (US)
Libr.Rev. -  Library Review (GB)
Man.Inf. -  Managing Information (GB) 
Microcomp.Inf.Manage. -  Microcomputer for Informa

tion Management (I)
Mousaion -  Mousaion (ZA)
Nár.Knih. -  Národni Knihovna (CS)
Naucn.Teh.Bibi. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki 

(RU)
Naucn.-Teh.Inf. -  Naucno-Tehniceskaä Információ 

(RU)
Online CDROM Rev. -  Online & CDROM Review (I) 
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
Program -  Program (GB)
Public Acc.Serv.Q. -  Public and Access Service Quar

terly (US)
Public Libr.Q. -  Public Library Quarterly (US)
Ref.Libr. -  The Reference Librarian (US) 
Res.Shar.Inf.Net. -  Resource Sharing and Information 

Networks (US)
Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documen- 

tación Científica (ES)
R Q -R Q (U S )
Solanus -Solanus (GB)
Synopsis -  Synopsis (NO)
V IN E -V IN E  (GB)
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