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MA, Wei: The near future trend: combining Web ac- 
cess and local CD networks. Experience and a few 
suggestions =  EI.Libr. 16.vol. 1 9 9 8 .1.no. 49-54.p.

A közeljövő irányzata: a Web és a helyi CD-háló- 
zat összekapcsolása. Tapasztalatok és javaslatok

Lásd239, 287

CD-ROM; Hatékonyság; Helyi gépi hálózat; Számító
gép-hálózat

A cikk kétféle média, a Web és a CD-ROM hálózatok egymást kiegészítő természetét tárgyalja, a következő három kérdést kiemelve: 1) a Web és a CD-hálózatok kombinálása -  fontosságuk és megvalósíthatóságuk; 2) a közösségi hálózati környezet figyelembevételének előnyei és szükségessége, szemben az egyetlen könyvtárra irányuló szemlélettel; 3) rugalmasság az új technológiák tekintetében. Nem létezik olyan egységes modell, amelyet minden könyvtár alkalmazhat. A szerző bemutat néhány új terméket, majd az Occidental College Li- brary (Los Angeles, California) tapasztalatait ismerteti.
(Autoref alapján)

Lásd még 211-213, 234, 240, 246, 250, 264, 281, 292, 301
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LÁZARO DE MARCEDO, P. -  PÓZA SANZ, A. [et 
al.]: Las bibliotercas de ciencias de la salud en 
Espana: Una primera aproximación descriptiva =  
Rev.Esp.Doc.Cient. 20.vol. 1997. 4.no. 376-392.p. 
Bibliogr. 51 tétel.

Rés. spanyol és angol nyelven

A spanyol egészségtudományi szakkönyvtárak, 
első megközelítésben

Szakkönyvtár -orvostudományi

A spanyol egészségügyi intézmények könyvtári ellátottságát vizsgálva először telefonon kérdeztek meg 716 intézményt (100 ágyasnál nagyobb, ill. ha oktató feladatokat is ellát, akkor kisebb kórházakat, az egészségügy igazgatási központjait és a közegészségügyi, orvosi, fogorvosi, ápoló és fizikotera- peuta képző, oktató intézményeket), hogy van-e könyvtáruk, s az igennel válaszolóknak kérdőívet juttattak el. Végeredményként megállapították,
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hogy a 716 intézmény közül 400 (55,9%) rendelkezik saját könyvtárral, további 82 (11,5%) más intézménnyel közös könyvtárt használ. A legtöbb könyvtár (52,8%) a kórházakban, majd az adminisztratív intézményekben (24,8%) található. Az egyetemi (és egyetemi intézeti) könyvtárak 18,8%-ot, a kutatóintézetiek 2%-ot tesznek ki. Az egészségügyi intézmények közel egyharmadának (főként a kisebb, önálló, nem oktató kórházaknak) nincs könyvtáruk Spanyolországban.
(Autoref. alapján)

Lásd még 257

98/273

HERZIG, Tanja: Öffentliche Bibliotheken und 
Umweltbewusstsein. Möglichkeiten einer ökologi- 
schen Programmarbeit =  Bibliothek. 21 .Jg. 1997. 
2.no. 195-214.p.

Közkönyvtárak és környezeti tudatosság. Egy öko
lógiai program megvalósításának lehetőségei

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Gyermek- és 
ifjúsági olvasók; Közművelődési könyvtár; Tájékozta
tás -környezetvédelmi

A küszöbön álló ökológiai katasztrófa fényében a közkönyvtáraknak is feladata, hogy megváltoztassák az emberek hozzáállását a környezetvédelmi kérdésekhez. A cikk elméleti része az emberek környezetvédelemi tudatosságának eredetével és fejlődésével foglalkozik, és megvizsgálja, hogy a közvélemény milyen fontosságot tulajdonít a környezet- védelemnek. Ezután a környezetvédelmi oktatás kulcskérdései következnek, amelyek a projektek kidolgozásánál jelentősek. A gyakorlati rész konkrét ökológiai feladatok megvalósítására tartalmaz javaslatokat. Befejezésül hasznos ökojátékokat ismertet, és a témához kapcsolódó fontos címeket közöl.
(Autoref.)

Lásd 268
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