
Hálózatok, regionális 
rendszerek

98/173
WATSON, Mark: World Wide Web public access: 
notes on the debate =  Res.Shar.Inf.Netw. 13.vol. 
1997.1.no. 5-19.p.

A WWW hozzáférhetővé tétele a könyvtár használói 
számára: megjegyzések a vitához

Számítógép-hálózat; Szolgáltatások átvétele

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

Felmerül a kérdés, hogy az egyetemi könyvtárakban a számtalan számítógépes szolgáltatás mellett miért van egyáltalán szükség a WWW-re. Az elsődleges válasz, hogy a Web növekvő mennyiségben kínál értékes tudományos dokumentumokat minden szakterületen, és az Usenet, amelynek elérése a weben keresztül biztosítva van, igen nagy tudásszervező lehetőségeket rejt magában. Maguk a könyvtárak is sokat profitálhatnak az újfajta grafikus szolgáltatásból, hiszen kiváló segédeszközhöz juthatnak adatbázisaik, digitalizált anyagaik közkinccsé tételében, a szolgáltatásaik iránti igény felkeltésében. A könyv

tárat használó egyetemi hallgatók feladataik nagy részét akár elektronikus úton is elvégezhetik, és ennek következtében az értékelési folyamat is egyszerűsödhet az oktatásban.A másik ígéretes terület az elektronikus diákkönyvtár, ami jelentős mértékben tehermentesítheti a kötelező és ajánlott irodalom gyűjtésére és szolgáltatására szakosodott részlegeket. Teljes mértékben találkozik a könyvtárosok elképzelésével az a mód, ahogyan a web a könyvtárközi kölcsönzéseket kezelheti, és ahogyan lehetővé teszi a referensz szolgáltatások igénybevételét is.Tény, hogy sok érv szólhat a web bevezetése ellen. Kellemetlen az Internet pillanatonkénti változása, és nagy szakmai felkészültséget igényel annak eldöntése, mely esetekben érdemes egyáltalán elkezdeni a keresést a weben. Első lépésben sokszor észszerűbb átfésülni a könyvtár katalógusát, vagy elővenni néhány CD-ROM adatbázist. A szolgáltatást felügyelő könyvtárosnak birtokában kell lennie azoknak az ismereteknek, amelyekkel segítheti az olvasót egy adott információ megkeresésében, a találatok letöltésében, vagy a nyomtatásban.Komoly gondot okoz könyvtári környezetben a többfelhasználós játékprogramok már-már szenvedélyes használata, az a bizonyos e-mail lehetőség, amely az újabb verziójú keresőprogramok szerves része, és tetszés szerint konfigurálható bárki adataira. Az ellenkezést kiváltó okok közé sorolhatjuk az úgynevezett «csevegő vonalak» meglétét is, de a legsúlyosabb konfliktushelyzeteket mindenütt a durva szexuális tartalmú anyagok lekérdezése okozza és a legfrissebb jogszabályok értelmében a könyvtárak
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felelősségre vonhatók az Internet nem helyénvaló használatáért.A technikai kérdések sorába tartoznak a hálózati problémák, az Internet lassúsága, ami az időkorlátozás kényszere mellett lehetedenné teheti az elmélyült tudományos kutatómunkát. A problémák igazi gyökere a finanszírozás kérdése. Egy web használatot kiszolgáló géppark üzemeltetése nem csekély ráfordítást igényel. A leghatékonyabbnak az tűnik, ha a meglévő kisebb teljesítményű gépeket javítják fel újak vásárlása helyett.A WWW szolgáltatásában, különösen egy könyvtáros számára, zavaró az elérhető információk rend- szerezetíen volta. A keresési problémák megoldása csakis katalogizálási modell felállításától remélhető. A web használatáról kialakított szabályozásnak tartalmaznia kell, hogy miként vehető igénybe, és miként nem egy nyilvános terminál. Alapelvként leszögezhető, hogy a tudományos munka minden tekintetben elsőbbséget élvez a szórakozással szemben, tehát a számítógépen nem futtatható játék- program. Hasonló tiltás javasolt a «csevegő vona- lakra» is. Nem kizárt ugyan, hogy az üzenetváltások tanulmányi célokat is szolgálhatnak, de ennek akkor másutt kell teret biztosítani, például az egyetemi számítógépes laboratóriumokban. A Netscape új verziójába épített Usenet hírolvasó szintén szolgálhat tudományos célokat is. Az e-mail hozzáférés szintén egy beépített Netscape szolgáltatás, amely időnként kutatók kapcsolatteremtésének lehet gyors eszköze, de a visszaélési lehetőség miatt ezt a fajta igénybevételt is inkább az egyetemi számítógépekre kell irányítani.A könyvtárak web-használattal kapcsolatos szabályzatát a számítógépek mellett kell elhelyezni, jelezve a rendelkezésre álló időt is sorbanállás esetére. Amennyiben a szabályokat a felhasználók nem tartják be, a könyvtáros intézkedhet.Kritikus kérdésekben, mint a pornográfia elleni fellépés, az olvasóktól érkező panaszokat komolyan kell kezelni. A szolgáltatás beindításához a haszná

lókat célszerű előzetes képzésben részesíteni, általános ismereteket biztosítani számukra a web tudományos célú használatához. Érdemes kéznél tartani olyan útmutatókat, amelyek segítségével a számítógépeket, az Internet világában még járatlan olvasó is használni tudja. Célszerű a web címjegyzékek és di- rectoryk nyomtatott változatát, és saját készítésű, sokszorosított anyagokat is kitenni a terminálok mellé.A könyvtárak a web szolgáltatás bevezetésével olyan információkat vonhatnak rendszerükbe, amelyek máshonnan nem szerezhetők be. A felmerülő problémákra megoldást kell találni, ami valahol a szakma újraértékelését is jelenti.
(Nagy Ferenc)

98/174
HYMAN, Karén: Internet policies: managing in the 
reál world =  Am.Libr. 28.vol. 1997.10.no. 60-63.p.

Internet-politikák: lépjünk a valóság talajára!

Cenzúra; Számítógép-hálózat; Szexuális kérdések 
-irodalomban; Tájékoztatási politika

A könyvtárak az Internet használatát igen sokféle elvi megfontolás alapján és a legkülönbözőbb gyakorlati lépésekkel igyekeznek „kordában tartani” : korlátlan hozzáférést biztosítanak -  saját kockázatra; azt tanácsolják, hogy a szülők felügyeljék gyermekeik könyvtári ténykedését; a terminálokat jól látható helyen helyezik el; a terminálok mellett csak állóhelyeket alakítanak ki; a használókkal nyilatkozatot íratnak alá; előzetes bejelentkezést kérnek vagy korlátozzák a használat időtartamát; igyekeznek kiszűrni és az elérésből kizárni a pornográf stb. tartalmú hálózati címeket.Nehéz azonban meghúzni azt a határt, hol válik mindez a szellemi szabadság korlátozásává, cenzúrává. Karén Hyman véleménye szerint a csapdákat
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akkor lehet elkerülni, ha a tökéletes megoldás keresése helyett a józan észre támaszkodunk. A könyvtárosnak, miközben az információkat értékeli, rendszerezi, létrehozza, egyben tanári, mentori, közvetító'i, szakértó'i szerepet is kell vállalnia. Oda kell figyelnie mások véleményére, és párbeszédet, nem vitát kell folytatnia.Az Internet előtti időkben a könyvtárosok a gyűjtőköri szabályzatban előírtakkal összevetve értékelték a könyvtár állományát és szolgáltatásait. Az Internet hamar elbűvölte őket az online kormányzati és fogyasztói információkkal. Ugyanakor hamar szükségessé vált, hogy elhárítsák a felelősséget az információk tartalmának helyességéért. A későbbiekben a grafikus interfészek hihetetlen megjelenítési lehetőségeket nyitottak meg -  sajnos a pornográfia ábrázolása és marketingje előtt is.Mit tegyen a közkönyvtár? Joga van-e az adófizetőnek arra, hogy hozzáférjen pornográf alkotásokhoz a közkönyvtárban, csak azért, mert ilyenek léteznek?Közismert, hogy az Internet információtartalma nem teljességgel tekinthető hitelesnek. A legcélszerűbb, ha erről a használókat a könyvtár tájékoztatja, eligazítja őket. A pornográfia azonban más elbírálás alá esik. A szellemi szabadság elvét sérti meg az, aki amellett száll síkra, hogy a pornográf műveket meg lehessen tekinteni a közkönyvtárakban.Az Orange County Library, ahol Dorothy Field dolgozik, a pornográfia teljes kizárására törekedett. A WebSense szoftver segítségével letiltották a kemény pornót tartalmazó web-helyek elérését. Felvállalták tehát a szelekció felelősségét -  és ezzel felszabadították a számítógépeket más célokra.
(Hegyközi Ilona)

98/175
SEADLE, Michael [ed.]: Special theme: the best 
library-related web sites =  Libr. Hi Tech. 15.vol. 
1997. 3/4.no. 7-139.p.

Tematikus szám a legjobb könyvtári web-helyekről
(20 cikk)

Hatékonyság; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások

A tematikus szám bemutatja a Library High Tech „Legjobb Könyvtári Web-helyek” című pályázatának nyerteseit. 10 kategóriában 22 győztest hirdettek ki. A vállalkozások eltérő erőforrásai miatt az egyes kategóriákon belül a győzteseket nem rangsorolták, sőt nem választottak „abszolút győztest” sem. Kilenc szakember értékelte a web-helyek megoldásait a formatervezés, az adatszervezés, a tartalom és az illető kategóriába való beilleszkedés tekintetében. E munkát kizárólag az Internet segítségével végezték, s az erdmények meghatározására matematikai módszert alkalmaztak. A 22 győztesből 20 részletesen beszámol web-helyének kifejlesztéséről; a folyóirat e cikkeket is közreadja.
(Autoref)

98/176
BATES, Marcia J. -  LU, Shaojun: An exploratory 
profile of personal home pages: content, design, 
metaphors =  Online ODROM Rév. 21.vol. 1997. 
6.no. 331-340.p. Bibliogr.

A személyi honlapok jellemzői: tartalom, szerkezet, 
jelképek

Felmérés [forma]; File-szervezés -gépi; Public re- 
lations; Számítógép-hálózat

Az amerikai személyi honlapokat gyűjtő People Page Directory (http://www.peoplepage.com) betűrendes indexéből minden betű első öt honlapját vizsgálták meg. Száztizennégy honlap vizsgálatára
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került sor, mivel egyes betűk alatt kevesebb mint öt lap címe volt található.Negyven százalékuk kereskedelmi szervereken, 36% oktatási szervereken volt található és 92%-ukat maga a nyitóoldal tulajdonosa készítette. Kisebb vagy nagyobb mértékben 45%-uk szakmai adatokat, információkat tartalmazott. Húsz százalékuk a személyesség mellett kereskedelmi jellegű volt. Sokan (29%) csupán a rendszer adta lehetőségeket kívánták kipróbálni.Csak 79% tartalmazta a tulajdonos teljes nevét, 92% adott meg e-mail címet és 16% telefonszámot. Fénykép a honlapok 35%-án szerepelt.A várakozások ellenére igen kevesen használták a ház (Home) metaforát és szintén kevesen nyúltak vissza hagyományos társadalmi metaforákhoz vagy ismert formákhoz (pl. névjegykártya).A leggyakrabban közölt információk a következők voltak: e-mail cím, név, kedvenc Web-helyek, nem, fénykép, jelenlegi munkahely (elfoglaltság), iskolai végzettség, hobbyk (érdeklődés), postai cím, előző munkahelyek. Néhányan kifejezetten állást kerestek. A legnépszerűbb adatelem (név 90%) sem szerepelt mind a 114 honlapon.Kilencvenhat százalék tartalmazott kapcsolatokat (linkeket) az adott oldal más részeihez vagy más oldalakhoz illetve más Web-szerverekhez. A kapcsolatok átlagos száma 14 volt, a legnagyobb szám 215. A Web-keresőkhöz 36%, a Shareware archívumokhoz 36% kínált kapcsolódási lehetőséget. Húsz helyen volt található vendégkönyv.
(Koltay Tibor)

98/177
MANSFIELD, Maribah: Ohio’s OPUN: The future of 
library service? =  Libr.J. 122.vol. 1997. 16.no. 
44-47.p.

Ohio állam közkönyvtárai az OPUN hálózatban: a 
könyvtári szolgáltatások jövője?

Fejlesztési terv; Gépi könyvtári hálózat; Közművelő
dési könyvtár; Számítógép-hálózat

Az OPLIN, teljes nevén Ohio Public Library Information Network az állam 577 közkönyvtárát köti össze. A vele kapcsolatos elképzelések 1994-ben jelentek meg annak nyomán, hogy az egyetemi könyvtárak az OhioLink révén, az iskolai könyvtárak pedig az INFOhio projekt keretében kapcsolódtak össze. A hálózatépítés az OCLC létrehozásával 1967-ben éppen ebben az államban indult meg. 1987-ben kezdtek el foglalkozni az OhioLink gondolatával, majd 1992-ben hat egyetem, ma 52 felsőoktatási intézmény könyvtára éri el a több mint 6 millió katalógusrekordot és 57 adatbázist.Ohio közkönyvtárai is erős támogatást kaptak az állam törvényhozásától és kormányzójától.1994 szeptemberében elkészült és vitára bocsátották az OPLIN koncepcióját, és 1995 júliusában már pénzeszközök is rendelkezésre álltak. Az 1996-97-es költségvetési évre a törvényhozás 4,85 millió USD működési költséget és 8 millió USD egyszeri beruházást hagyott jóvá. A helyi önkormányzatok több mint dupláját adták ennek az összegnek. 1998-99-re a jóváhagyott állami támogatás 11,2 millió USD.Az OPLIN költségvetésének mindössze 4 százaléka adminisztratív jellegű. Eddig két alkalmazottja volt, mostantól ez a szám háromra bővül. A legtöbb munkát külső vállalkozók végezték. A pénzügyi lebonyolítást az Ohiói Állami Könyvtár végezte.A működés első két évében az állam közkönyvtárainak több mint 80%-a kapcsolódott az OPLIN-hoz, 1000 nyilvános munkaállomást szereltek fel.Az OPLIN telekommunikációs hozzáférést biztosít az állam 250 főbb közkönyvtára számára, ideértve a dedikált vonalakat, a kapcsolat havi költségeit és az Internet-hozzáférést is. Ezek a könyvtárak 2-2 db pentium processzoros PC-t, fiókjaik egy-egy darabot kaptak, továbbá megnövelték a gépek memóriáját. Elektronikus vitafórumot működtetnek és több
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mint 3300 könyvtárost képeztek ki az OPLIN használatára.Egy sor kereskedelmi adatbázishoz és különböző ohiói dokumentumok adatbázisaihoz nyújtanak ingyenes hozzáférést a résztvevő könyvtáraknak.
Tibor)

98/178
LISBOA CARVALHO DE MIRANDA, Antonio: Globa
lizáción y sistemas de információn: nuevos para- 
digmas y nuevos desafios =  Cienc.Inf.Bras. 
25.vol. 1996. 3.no. 308-313.p. Bibliogr. 13 tétel.

Rés. angol és protugál nyelven

Globalizáció és információ: új paradigmák és új 
kihívások

Információs társadalom; Információtechnológia

A telematikai infrastruktúra terjedése önmagában nem oldja meg az információs rendszerek tartós problémáit, amelyek az egyre inkább az egész társad alm at érintő fejlődési folyamat kívánalmaiból adódnak. Igazság szerint nagyobb hangsúlyt kap az információ áramlása, mint hatékony felhasználása; az információ egyszerű megléte nem garantálja annak szociálisan és politikailag korrekt értelemben vett terjesztését, miközben az információhoz való jog birtoklása egyfajta „információs imperializmushoz” vezet (R. Lamb kifejezése szerint). Az információ valamiféle absztrakt értékké válik, függetlenül hordozójától, és új elméleti és módszertani megközelítést, életciklusát és átatalakulásait tekintve pedig új gyakorlatot, új technológiát kíván. Külön problémakört alkot az információ, mint ideológia, hiszen az ideológiát megelőzi, legyőzi a technológia. Az információ globalizációja, a kibertérben emelkedő virtuális könyvtárak széles körű szociális adaptációt igényelnek és a politikai szférában olyan konzek

venciákkal járnak, amelyek az országokon, régiókon belül és azok között az „információs feudalizmus” viszonyait (P. Drahos koncepciója) hozzák létre. Védelmi stratégiákat kell kidolgozni a felhasználói jogok érdekében, valamint a kedvezőtlenebb helyzetben lévő csoportok, intézmények és régiók értékeinek és érdekeinek védelmére.
(Mohorjenő)

98/179
HURYCH, Jitka: Globální informaőní infrastruktúra z 
ámeneké perspektivy. Metafory budoucnosti =  
Nár.Knih. 8.roc. 1997. 3.no. 117-119.p.

Rés. angol nyelven

A globális információs infrastruktúra amerikai pers
pektívából. A jövő metaforái

Információs társadalom; Jövő könyvtára; Számító
gép-hálózat

Albert Gore és Bili Clinton idestova egy évtizede beszél az amerikaiaknak valami olyasmiről, amit globális információs infrastruktúrának lehet nevezni. Ennek ellenére napjainkig nem tudja senki, hogy mi és milyen is lesz végül. Számítógépi hálózatot, kábeltelevíziót és távbeszélő rendszert egyaránt elképzelnek megvalósulási formájaként.Ez a globális információs infrastruktúra végül is olyan lesz, amilyenre az amerikaiak képzelőerejéből és vitatkozásaiból telik. Eközben szeretnek metaforákban beszélni, noha ezek csak többé-kevésbé találnak telibe. A haladást mégis előmozdítják.Az információs szupersztráda sem úgy fog megvalósulni, ahogy az autósztrádák megvalósultak (ott strikt tervezés, itt látszólagos káosz, ott állami beruházás, itt jórészt magántőke, hogy csak a legfontosabb különbségek váljanak világossá).
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Az információs szupersztrádáról elmélkedve, metaforikusán emlegethetünk esetében 1.) digitális könyvtárat (az ismeretőrzés archetípusát), 2.) elektronikus postát (a networker és a kommunikátor archetípusát), 3.) elektronikus piacot (az eladó-vásárló archetípusát), 4.) digitális módon szerzett új tapasztalatokat és élményeket (a kalandozó és az utazó archetípusát). Mivel az iménti metaforák az emberiség alapvető személyiségtípusainak felelnek meg, a társadalom sok tagját teszik érdekeltté a globális információs infrastruktúra továbbfejlesztésében.Tőle az emberi tevékenységek különféle szektoraiban hatalmas eredmények várhatók. így világméretűvé válhat a gazdasági fellendülés, olcsóbbá és kiegyenlítetté a gyógyító munka, megszűnhet a diszkrimináció, gyorsabban oldódhatnak meg a civilizációs gondok, mindenki élethossziglan művelheti magát, szorosabbá válhat az állam és a polgárok kapcsolata, megerősödhet a demokrácia.Bár -  már utalás történt rá -  a globális infrastruktúra főként magánpénzekből szökken szárba, támogatásában az államra is jelentős szerep vár (adó- és jogszabályozás, az univerzális hozzáférhetőség biztosítása, bizonyos kutatások támogatása, a használóbarát rendszerek pártolása, a megbízhatóság és a szellemi tulajdonvédelem garantálása, kooperációszervezés, az állami információk publikálása stb.).A referált cikk e „szép új világ” előnyeinek ecsetelése végén felveti a kérdést, hogy vajon mindez „kiküszöböli-e elidegenedettségünk érzetét”?
(Futala Tibor)

Lásd még 112-113,130,146-150,154,159-160,166, 170,192,195-196,202
Közgazdasági
tájékoztatás

Lásd 195

Művészeti és Irodal
mi tájékoztatás

98/180
ANDRÉ, Anne-Sophie: L’information culturelle: ac- 
teurs, usagers et enjeux pour les professionnels de 
l'information =  Documentaliste. 34.vol. 1997. 
4/5.no. 203-211 .p. Bibliogr. 7 tétel.

Rés. angol nyelven

Kulturális tájékoztatás: szereplők, használók és az 
információs szakember feladatai

Tájékoztatás -közművelődési

A kulturális tájékoztatás a nyugati társadalmakban a megnövekedett szabadidő eltöltéséhez jelentős segítséget nyújt. Emellett tágabb értelemben kulturálisnak tekinthető még minden olyan információ, legyen az akár jogi vagy gazdasági természetű, amelyet a kulturális élet bármely közreműködője tevékenysége során az állami kultúrpolitika, az egyesületi szféra vagy a magánszektor keretein belül termel vagy felhasznál.A kulturális termékek kettős természete abban is megmutatkozik, hogy míg létrehozásuk leggyakrabban külső anyagi támogatást igényel, a kész mű (és számos esetben a hozzá kapcsolódó információ) kereskedelmi értéket képvisel. Terjesztésében a kulturális piac kutatásának fontos szerepe van.A nemzeti kultúrpolitika alakításához, a kulturális intézmények működtetéséhez szükség van forrás- központok és telematikai szolgáltatások hálózatának fenntartására. Működnek már nemzetközi méretű kulturális hálózatok is.A kulturális információ tipológiájánál megkülön- böztetendő először a kulturális tárgy létrejöttéhez, megalkotásához szükséges előzetes információk
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tömege, másodszor az alkotás és a különböző befogadók találkozásakor keletkező ismeretek összessége, harmadszor a mű előadásához, bemutatásához, eladásához elengedhetetlen információk sora. Ezeken belül a kulturális információnak további típusai különíthetők el, úgymint ismeretszerzési, pedagógiai, figyelemfelhívó, tájékoztatási, kritikai és stratégiai információk. A kulturális információ forrásai elérésük, közvetítésük (emberi, helyhez kötött, eszközigényű jellegük) szerint is csoportosíthatóak. Az újfajta információtechnológia, a világhálózat és a multimédia eszközök távlatokat nyitnak a művészeti tájékoztatásban.Végezetül a cikk utal az informatikusok szerepére a kisebb-nagyobb, kevésbé ismert forráshelyek felkutatásában és a dokumentálok újfajta értékelő, közvetítő és tájékoztató tevékenységére a kulturális információszolgáltatásában. A cikkíró kiemeli a kulturális szféra különféle igényeinek megfelelő informatikai képzés és a segédletek készítésének fontosságát.
(Nagypál László)

98/181
F1NGERHUT, Michael: Intégrer le multimédia dans 
la bibliothéque: l’exemple de la Médiathéque de 
l’lrcam =  Documentaliste. 34.vol. 1997. 6.no. 
313-317.p.

Rés. angol nyelven

A multimédia-gyűjtemény integrálása a könyvtár 
állományába

Hozzáférhetőség; Multimédia; Online katalógus

A Georges-Pompidou Központ Akusztikai és Zenekutatatási Koordinációs Intézete (Ircam), mely elsősorban a XX. századi zenetudományt és határterületeit képviseli, 1996 nyarán nyitotta meg kapuit kutatók, diákok és a zenebarátok széles nagyközönsége előtt. A megelőző évben médiatárrá alakították át az intézmény húsz esztendeig hallgatási lehetőség nélkül működő zenei könyvtárát. Az Ircam épületébe visszaköltöztetve egyesítették a különböző gyűjteményeket, a hagyományos könyv, folyóirat, partitúra kollekciót, a kétezer koncertfelvételt, a kortárs zenéről elhangzott előadások anyagát, valamint a CD-k és CD-ROM-ok gyűjteményét, továbbá nagyarányú multimédia gépesítést hajtottak végre főként francia technológiák és rendszerek (Ever, Ar- chimed, Bull, CCETT, Digigram stb.) segítségével. A zenei tágyú dokumentumfilmek gyűjtése, valamint szakbibliográfiák készítése is megindult.A könyvek, partitúrák szabadpolcon hozzáférhetőek. Ezek leírásai, jelzetei szerepelnek az online katalógusban. A többi dokumentumtípus viszont teljes terjedelmében elérhető a könyvtár multimédiás számítógépein. Komponisták életrajzai, szakfolyóiratok cikkei, hangversenyfelvételek archívuma, zenei tárgyú előadások, videók, CD-ROM-ok mind-mind ugyanazokon a keresőképernyőkön keresztül hívhatók be. A használónak nem szükséges tudni a dokumentumok lelőhelyét, nem kell behelyeznie kazettát vagy CD-t, ezt megteszi helyette a rendszer. A hangszínt, fényerősséget is állíthatja egér és billentyűzet segítségével. A multimédia dokumentumok nem egyeden használói felületről érhetők el, hanem a különféle fizikai lelőhelyeken található dokumentumokat tartalom szerint kapcsolták egymáshoz. Mintegy 12.000 indexelt szöveges dokumentum között lehet keresgélni.Internet-források elérhetőek, másfelől az Ircam is elérhető az Interneten keresztül (http://mediathe- que.ircam.fr/). A távolsági használat lehetősége a katalógusokra, valamint szerzői jogi szempontból engedélyezett szövegekre korlátozódik. Filmet meg-
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tekinteni, hangzó anyagot használni csak helyben dokumentumkezelési és informatikai gyakorlat igalehet, ezeket másolni viszont helyben sem szabad. A zodik a nemzetközi szabványokhoz.
(Nagypál László)

Általános kérdések

98/182
FISHER, Williams: The question of gender in library 
management =  Libr.Admin.Manage. 11.vol. 1997. 
4.no. 231-236.p.

A nemek a könyvtárvezetésben

Besorolás -személyzeté; Női munkaerő; Vezetés

A szerző' szerint a konkrét statisztikai adatok alapján előítéletnek bizonyul az a közkeletű felfogás, hogy a könyvtári vezetői állások betöltésénél a nők hátrányban vannak a férfiakkal szemben. A három könyvtártípusban (egyetemi, közművelődési és szakkönyvtár) állományuk nagysága szerint négynégy kategóriába sorolja a könyvtárakat, s megállapítja, hogy csak a legkisebb létszámú kategóriákban -  az igen nagy és a nagy egyetemi könyvtárakban, valamint az igen nagy közművelődési könyvtárak igazgatói pozíciójában -  vannak többségben a férfiak; minél lejjebb megyünk a könyvtárak nagyságrendjében, annál nagyobb a női vezetők túlsúlya. Azt már nem állapítja meg, hogy ez a hierarchizálás is a nők háttérbe szorulását bizonyítja, s azt sem vizsgálja, hogy az azonos képzettségű női munka

erők számbeli túlsúlyához képest a többi kategóriában arányos-e a nők túlsúlya a vezető pozíciókban.
(Kövendi Dénes)

Munka- és rendszer- 
szervezés, értékelés

98/183
BLOSS, Alex -  LANIER, Don: The library depart- 
ment head in the context of mátrix management 
and reengineering =  Coll.Res.Libr. 58.vol 1997. 
6.no. 499-508.p. Bibliogr.

A könyvtári osztályvezető szerepe a mátrix-szerve
zet és a vezetés átstrukturálása keretében

Egyetemi könyvtár; Munkakör; Munkaszervezet; 
Szakirodalmi szemle [forma]; Vezetés

Az egyetemi könyvtárakban napjainkban végbemenő jelentős szervezeti változások a könytárvezetőket is érintik. A könyvtárvezetői munkakör lényegesen megváltozott a hagyományoshoz képest, amely szerint a könyvtárvezető tipikus középvezető volt egy bürokratikus, hierarchikus munkaszervezetben. A szerzők elemzik a téma szakirodalmát, különös te
378 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 2.




