
98/379
SUTTER, Eric: Pour une écologie de Nnformation =  
Documentaliste. 35.vol. 1998. 2.no. 83-86.p.

Rés. angol nyelven

Az információs környezetvédelem szükségessége

Használó; Információs társadalom; Információtech
nológia; Relevancia

Ahogy környezetében az embert, úgy az információs társadalmon belül a könyvtárhasználót is számos aggasztó jelenség veszi körül, köztük a működést zavaró, egyensúlyt megbontó tényezők, visszaélések, eltévelyedések és mindenféle szennyeződés. A helyzet nem egyedül az Internet elterjedésének tudható be, a technológiai fejlődés minden szakaszában életre keltek bizonyos rémképek. Jelenleg az egyensúly egyre ingatagabb, az információs környezet szennyezése veszélyes méreteket ölt. A használóra zúduló ellenőrizetlen adattömeg és a tűrhetetlen nézetek gyors terjedése következtében újfajta perverziók jelennek meg, „kórok” hara- pódznak el. E matafora nyomán haladva a szerző" felhívja a figyelmet az információs környezet- szennyezés és egyensúlyvesztés veszélyére, sürgeti a valóságnak megfelelő" információs ökológia elterjesztését, mely garantálná az ismeretek kiegyensúlyozott és rendezett kínálatát.
(Autoref.)

98/380

MELÜHIN, I.S.: Problemy formirovaniá osnov 
informacionnogo obsestva v Rossii =  Naucn.-Teh. 
Inf. I.ser. 1998. 4.no. 1-5.p.

Az információs társadalom alapjainak lerakásával 
kapcsolatos problémák Oroszországban

Információs társadalom; Számítógép-hálózat

Oroszország még messze van attól, hogy fejlett információs infrastruktúra birtokosának mondja magát. (Pl. Oroszországban ezer lakosra 25 számítógép jut, az USÁ-ban pedig 300.) A fejlődés azonban megindult ezirányban. Az államnak rendet illenék teremteni benne, azaz stratégiai koncepciót kellene e vonatkozásban kidolgoznia.A koncepcióban az alábbiakat kellene leszögezni, illetve szerepeltetni:-  Az információs és távközlési infrastruktúra kiépítése a magánszektorra vár. Az államnak viszont nemzeti jelentőségű információs rendszereket kellene létesítenie, majd -  az infrastrukturális beruházások kompenzálásaként -  kedvezményes használatba adnia őket.-  Az információs-távközlési technikának szerepelnie kell az állami fejlesztési programokban mint -  egyebek mellett -  az államigazgatás korszerűsítési eszközének.-  Enyhíteni kell a titokvédelmi jogszabályokat, nehogy -  mint ez jelenleg történik -  indoktala- nul lehessen az információkat „titkosítani” , ami megnehezíti vagy lehetetlenné teszi az állami folyamatok civil ellenőrzését.
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-  A pénzügyigazgatást és a pályázati ellenőrzést úgy kell szabályozni, hogy az államnak katalizátor szerepe legyen benne.-  A könyvtárosképzésben érvényesüljön a kor szelleme és gyakorlata, lehetőség legyen az önköltséges, illetve térítéses képzési formák megvalósítására is.-  Ugyancsak a kor színvonalára kell emelni az Európa Tanáccsal és más nemzetközi szervekkel folytatott együttműködést.-  Az elektronikus piacnak integrálódnia kell a nemzetközi gyakorlatba, mivel ellenkező esetben az orosz vállalatokra nemzetközi elszigetelődés vár.-  Az oroszországi piac nem viseli el a túlzott monopolizálódást, bár a tömegkommunikációs fejlesztések mindenképpen megkövetelnek bizonyos mértékű tőkekoncentrációt.-  Az állampolgárok számára biztosítani kell azokat a jogi és szervezeti mechanizmusokat, amelyek révén ténylegesen élhetnek az információhoz való hozzáférés és a személyi adatvédelem általánosan kimondott jogával. E célból független szervezeteket kell létesíteni.-  Mielőbb hozzá kell látni az állami érdekek és a személyi jogok közötti egyensúlyt garantáló jogszabályok modernizálásához.-  A tennivalók között szerepelnie kell az oroszországi Internettel kapcsolatos állami politika meghatározásának is.
(Futala Tibor)

Httlözciirolf, regionális  
ren dszer ele

98/301

PILAR, Jindrich: Internet, nővé informacní technolo- 
gie, knihovny a potreba informacní strategie a

politiky. 1-2.C. =  Ctenár. 50.roc. 1998. 3.no., 4.no. 
66-69.p., 98-1 OO.p. Bibliogr. 14 tétel.

Internet, új információs technológia, könyvtárak 
és az információs stratégia és politika szükséges 
volta

Számítógép-hálózat; Tájékoztatási politika

Az Internet az új információtechnológiai lehetőségekkel és az elektronikus dokumentumokkal együtt egy gigantikus enciklopédiának tekinthető. A virtuális elektronikus enciklopédia fő problémája az anarchikus volta:1. Digitális diszkrimináció: a digitalizált dokumentumnak elsőbbséget adnak a klasszikus formákkal szemben csak azért, mert online elérhetők;2. Az enciklopédia hatalmas adat- és ismeretmennyisége, valamint az emberi gondolkodás közötti konfliktus;3. „Two-tier Society” : a technológia, az eszközök kezelni tudása révén új információs elit akakul ki, míg mások kirekesztődnek;4. Új „alfabetizáció” alakul ki, a jövőben nem elég írni és olvasni, hanem az információtechnológiát is használni kell tudni;5. A digitális információt mindenki számára egyformán elérhetővé kell tenni;6. A koncentrált adatgyűjtés korszakának vége;7. Az információhasználó szabadságának és védelmének konfliktusa;8. Decentralizáció és fragmentáció: az Enciklopédia anarchikus fejlődése az ismeretek elaprózódásához és információveszteséghez vezet;9. A papírhordozók idő előtti mellőzése nem szerencsés, az emberi emlékezet minden formáját meg kell őrizni, mivel az Internet nem stabil és nincsenek megfelelő archiválási technikák.Fő feladatok az Internet terjedésével kapcsolatosan: biztosítani a digitális enciklopédia stabilitását,
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m egbízhatóságát és integritását; hozzáférhetőségét m indenki szám ára; m egfelelő, aktualizált „térképet” a navigáláshoz; adatbázisokat az Interneten lévő inform ációforrásokról.M indehhez körültekintően kidolgozott, és a m eglévő helyzet elemzésén alapuló inform ációs stratégia szükséges a következő tartalom m al: a használók elvárásai és elképzelései a m odern könyvtár funkcióiról; a nem zeti és a helyi felelős intézmények feladatai; országos inform ációs politika; a hálózat- fejlesztéshez szükséges pénzügyi források; az EU  könyvtárfejlesztési törekvései; a nyilvános könyvtárak küldetésnyilatkozata; a könyvtárközi együttm űködés helyi, regionális, nem zeti és nemzetközi lehetőségei; a könyvtárosok továbbképzésének lehetőségei. A  stratégiai elemzés a következő elemekre terjedjen ki: kölcsönzési rendszer, könyvtári hálózat és elem ei, az önálló P C -k  szerepe, O PA C, hardver-eszközök fejlesztése, m űködtetési költségek, CD -R O M -h álózat, együttm űködési tervek, a hálózat védelm e, a személyzet továbbképzése, használóképzés. M ivel az inform ációtechnológia állandóan fejlődik, nem  lehet hosszú távú stratégiát kidolgozni, csak flexibilis elemeket érdemes beépíteni. A z inform ációtechnológiát a könyvtárak közönségkapcsolatainak fejlesztéséhez is érdemes felhasználni.A  könyvtárak egyenlő esélyt biztosíthatnak az inform ációhoz való hozzájutáshoz, az Internet használatához, de az új, elektronikus hordozók nem  szorítják ki a régieket, hanem  kiegészítik.
(Rácz Ágnes)

98/382

SEVETSON, Andrea: The European Union on the in
ternet: a vanishing record? =  Eur.lnf. I.vol. 1998. 
1.no. 6-12.p.

Az Európai Unió közleményei az Interneten: tüné
keny tételek?

Elektronikus publikáció; Hivatalos kiadvány; Letéti 
könyvtár; Megőrzés; Nemzetközi szervezet; Számító
gép-hálózat

Az Európai Unió dicséretesen sok információjához nyújt hálózati hozzáférést, azonban ezek a források sem mentesek az internetes dokumentumokkal kapcsolatos problémáktól.Az Internet közismert problémája, hogy dokumentumok egyszerűen eltűnnek, mert leveszik őket vagy mert másik szerverre kerülnek. Más természetű, de fontos kérdése az is, mennyire követhető a hálózaton az információ kontextusa. A többször javított, új változatokban megjelenő információk esetében meg tudjuk-e őrizni az összes verziót esetleg mindegyikbe (elektronikus) dátumbélyegzőt helyezve?Az internetes környezetben a megőrzés új paradigmáit kell felállítanunk és meg kell vizsgálnunk, mi az egyes részvevők szerepe és felelőssége az információs életciklus minden egyes elemében, vagyis, hogy mi marad fenn és lesz elérhető, mit kell elektronikusan archiválni és mit teszünk át más (elektronikus vagy nyomtatott) formátumú hordozókra. Az internetes archiválási politikának még az előtt meg kell születniük, mielőtt egy-egy anyagot leveszünk a szerverről, míg az előzetese döntés a nyomtatott anyagok esetében nem volt feltétel. Sürgős szükség van (mindenféle elektronikus médium esetében) arra, hogy az értékes anyagok különböző hordozókról más hordozókra történő átvitelének meglegyen a programja. Hozhatunk olyan döntést is, hogy a tartalmat kívánjuk megőrizni, nem pedig a fizikai hordozót. Az SGML meg tudja őrizni a tartalmat, de valamilyen fizikai formában azért meg kell őriznünk a különben veszendőbe menő információt.A kormányzati információnak egyik fő formáját a politikai döntéseket tartalmazó dokumentumok, törvényhozási anyagok, statisztikai információk,
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sajtóközlemények, a másikat a különböző' címtárak jelentik.Az internetes környezetben az EU intézményei a dokumentumoknak nem csupán szerzői, hanem tulajdonosai és szolgáltatói is. Mivel náluk találhatók a hiteles, irányadó verziók, nekik kell kialakítaniuk a gyűjteményi és megőrzési politikát.Az Európai Unió irányelvei a nemzeti könyvtárakat jelölik meg az uniós elektronikus dokumentumok elérési és megőrzési helyéül, de nem világos, hogy ez a modell használható-e a csak interenetes publikációk esetében. Az EU-nak nincs olyan központi könyvtára, mint az ENSZ Dag Hammarskjold Könyvtár és elvárható-e a nemzeti könyvtáraktól, hogy határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak. Ugyanakkor van-e értelme a tagországokban ugyanazt az adattartalmat több nyelven tárolni. Viszont az sem volna helyes, ha egyetlen könyvtár feladatául adnák, hogy világméretű hozzáférést nyújtson egy-egy adathalmazhoz vagy bizonyos nyelvű szöveghez.Az Amerikai Egyesült Államokban van a kormányzati dokumentumok kezelésének néhány olyan modellje, amely használható volna az EU-ban is.A kormányzati dokumentumok terjesztésével foglalkozó Government Printing Office (GPO) egyik szolgáltatása kiküszöböli, hogy az egyes könyvtáraknak kelljen kutatniuk a kormányzati információ után. Ehelyett böngészhetnek az elektronikus címekben, még mielőtt azok teljesen katalogizálva lennének a „Monthly catalog of US Government publications” elnevezésű havi online katalógusban. Emellett mintegy 130 téma szerint csoportosított szakbibliográfiát nyújtanak honlapjukon. A Path- way Indexer 1300 szövetségi és katonai honlapon végez keresést.A teljes szövegű anyagokhoz való állandó hozzáférés biztosítása érdekében a GPO, a Külügyminisztérium és a Illinois Egyetem, Chicago (UIC) együttműködésében nemrégiben létrehozták a State Electronic Research Collection (DOSFAN) nevű

elektronikus gyűjteményt. Ennek elérési módja megfelel a Szövetségi Letéti Könyvtári Program (Federal Deposit Library Program, FDLP) keretében hozzáférhető elektronikus kormányzati dokumentumok elérésére kidolgozott általános követelményeknek. Az UIC biztosítja a hozzáférést a gyűjteményhez, elektronikus referensz szolgáltatást nyújt és biztonsági másolatokat ad át a GPO-nak. Az állandó hozzáférés és a bibliográfiai ellenőrzés végső felelősségét a GPO, mint az FDLP adminisztrátora viseli. Az EU telematikai projektjei között szereplő ELVIL hasonló módon nyújt hozzáférést egyetemi könyvtárak számára.A GPO Access szolgáltatás keretében egy helyen nyújtanak hozzáférést 25 teljes szövegű adatbázishoz ügynökségek, könyvtárak és a nagyközönség számára.
(Koltay Tibor)

98/383

HERTHER, Nancy K.: Push and the politics of the 
Internet =  EI.Libr. 16.vol. 1998. 2.no. 109-116.p.

A „push” technológia: az Internet politikájának 
változása

Ajánló bibliográfia [forma]; Figyelőszolgálat; Marke
ting; Számítógép-hálózat; Tájékoztatási politika

Az Internet elmúlt harminc éves. Az első két évtizedben lassan fejlődött, majd a 80-as évek végén nagyot lendült fejlődése, amikor az üzleti világ felfedezte. Most ismét átalakulás zajlik, lassulni látszik az Internet-szoftver korszerűsítése és az új termékek megjelenése.A változásokat nem lehet előre felbecsülni. Sokan tartanak attól, hogy az „új” Internet nem lesz más, mint egy újabb kereskedelmi indíttatású kábeltelevízió jellegű, műsorszóró szolgáltatás; hogy eltűnik a hirdetőtábla típusú szabad hozzáférési modell és helyette a Yahoo! típusú keresési kategóriák nyer
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nek teret, a keresés „csatornákba” terelése lesz jellemző. Mindenesetre jelentős változásokra van szükség.Az Internet hagyományosan „kinyerő” (puli) rendszerként működött. A használó információt keresett a weben, majd egyénileg, ahogy óhajtotta, elhozta, azaz kinyerte az információt a saját számítógépére. Ma is ez a kérés-válasz, vagy kliens-szerver modell jellemzi a Weben való információkeresést. Ha azonban valakinek rendszeres, naprakész információra van szüksége, ez fárasztó és gazdaságtalan. A Web ingyenes ugyan, de az információtömeg strukturálatlan, a találati listák áttekinthetetlenek. Ha egy jól körülhatárolt ritka témáról keresünk irodalmat, az néhány másodpercet vesz igénybe, ha azonban egy üzleti, műszaki vagy kurrens téma iránt érdeklődünk, az több óráig is eltarthat és irreleváns találatok százait eredményezheti.A push-technológia ezzel szemben lehetővé teszi bizonyos kiválasztott információforrások rendszeres áttekintését, majd az információk haladéktalan megküldését, miközben a használó esetleg más alkalmazással dolgozik, netán éjszaka alszik. Ez az új modell újfajta hardvert és szoftvert igényel, a TCP/IP protokollon alapul, lehetőség van az átviteli időpontok késleltetésére (a csúcsforgalom elkerülése és a bonyolult vagy ismétlődő kérések kezelése érdekében).Számos ilyen termék van már forgalomban (BackWeb, Intermind, Marimba, PointCast), jellemzésük és forgalmazóik web-címe a cikkben szerepel. A jövőben a push-technológia bekerül minden integrált hálózati szoftvertermékbe és tudáskezelő szoftverbe.Az is elképzelhető azonban, hogy helyette egyszerűen a web-lapok jobb indexelése és kategorizálása lenne a megoldás (csak egy példa: a keresés korlátozása a szolgáltatók típusának megfelelően a do- main nevek alapján).
(Hegyközi Ilona)

98/S84

ARVIDSON, Allan -  LETTENSTRÖM, Frans: The 
Kulturarw3 Project -  the Swedish Royal Web Ar- 
chive =  EI.Libr. 16.vol. 1998. 2.no. 105-108.p.

A „Kulturarw3" projekt: a svéd királyi web- 
archívum

Elektronikus publikáció; M egö lés; Nemzeti könyv
tár; Számítógép-hálózat

A svéd Királyi Könyvtár, Svédország nemzeti könyvtára, kötelespéldány-jogú könyvtár, 1994 óta gyűjti a CD-ROM-on, szalagon vagy diszketten rögzített elektronikus dokumentumokat is.A kötelespéldány-törvény nem tesz említést a hálózati elektronikus publikációkról. Új törvény legkorábban 1999-re várható. A Kulturarw3 projektet azért hívták életre, hogy az Internet svéd dokumentumaiból minél többet archiváljanak. A következő korlátozásokat alkalmazták: jelenleg csak a .se domainbe, azon belül a .com, .org és .net do- mainbe tartozó Internet-címmel rendelkező dokumentumokat archiválják -  évente néhány alkalommal. Néhány periodikus „kiadványt” módszeresebben archiválnak, minden új cikket archiválnak, amikor frissítést, kiegészítést vagy változást regisztrálnak. Archiválják a Usenet hírcsoportok vitáit, a svéd levelező listák anyagát, a gopher-helyek tartalmát is. A svéd Internet egyéb információit alkalomszerűen rögzítik.Egy Web-dokumentumot akkor tekintenek publikáltnak, ha abból csatolások indulnak ki más Web-dokumentumok felé. A Királyi Könyvtár aktívan gyarapít: archiváló robotja ellátogat a hálózat egyes szervereire és onnan automatikus beszerzéseket hajt végre, a dokumentumokat (szöveget, képet, hangot stb.) menti, és még az indexelést is elvégzi, a csatolásokat pedig egy log-fájlban rögzíti. A projekt beindulása óta kétszer töltötte le a teljes svéd anyagot: 1997 nyarán 5,9 millió URL-t és
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17 ezer web-helyet, 1997 őszén 9,5 millió URL-t és 27 ezer web-helyet tekintett át. Az adatokat jelenleg mágnesszalagon tárolják, a hosszú távú megoldást még keresik. Az archívum jelenleg még nem férhető hozzá nyilvánosan. Az új kötelespéldány- törvénytől azt várják, hogy a kutatók számára engedélyezze használatát a hálózaton, legalább a svéd egyetemekről.A svéd archívum része lesz a skandináv web-archí- vumok nemzetközi együttműködésének (Nordic Web Archive, NWA). Várják más nemzeti könyvtárak együttműködési ajánlatát is, mert azt tartják, hogy minden országnak magának kell archiválnia az Internet „nemzeti részét” .
(Hegyközi Ilona)

98/385
McMURDO, George: Intranets fór the lazy =  
J.Inf.Sci. 24.vol. 1998. 2.no. 123-136.p.

Intranet -  lusták számára

Helyi gépi hálózat; Könyvtárosképző intézmény

Az Internettel kapcsolatos hírek mostanában igen változatosak: sokan beszélnek az „intranet” fogalmáról, mint egy szervezeten belüli információforrásról, és az etimológia logikája szerint „extrane- tekről” is. Az intranet koncepció elsődleges haszonélvezői (és feltehetően első előmozdítói is) a számítástechnikai hardver kereskedők, akik izgalmasan csengő új néven kínálhatják már létező helyi hálózati technikájukat. A szerző szerint a tájékoztatási szakembereknek jelentős szerepük lehet ilyen, intézményen belüli rendszerek megtervezésében, amelyhez felhasználhatják az információ-ellenőrzés és a használói vizsgálatok során szerzett tapasztalataikat. A cikk részletesen ismerteti a Queen Margaret Főiskola kommunikáció- és informatikai tanszékén használt intranet műszaki jel

lemzőit, olyan esetekre is kitérve, amikor különbséget tettek a belső és a külső használók között.
(Autoref.)

Lásd még 320-322, 326-327, 353, 368, 371, 373, 377, 387, 394, 399,408
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98/386
EDWARDS, Sylvia Lauretta -  EWERS, Barbara: 
Business information: five key findings of a survey 
=  Austr.Libr.J. 47.vol. 1 9 9 8 .1.no. 61-73.p.

Az üzleti tájékoztatás: egy felmérés fő eredményei

Felmérés [forma]; Tájékoztatás -közgazdasági

A Queensland University of Technology könyvtára által Brisbane-ben végzett felmérés fő tanulságai: a kis- és középvállalatok számára igen fontos az üzleti alapon történő tájékoztatás; számítógépes képzés, konkurenciaelemzés és konzultánsi tevékenység ügyében inkább a vállalaton belüli tájékoztató központhoz fordulnak; információkeresés, szabadalmi és szabványügyi tájékoztatás terén a tájékoztatási vállalkozásokban bíznak jobban; a megkérdezettek többsége még sosem vett igénybe könyvtári térítéses információszolgáltatást; az Internet a legtöbbet használt elektronikus információforrás; a könyvtári térítéses szolgáltatásoknak
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versenyképes üzleti formában kell működniük, pontos, gyors és friss információkat szolgáltatva, a megrendelőnek megfelelő formában.
(A uto ref)

Lásd még 312, 348
K u ta tá s  é s  te rm e lé s  

in fo rm á ció ellá tá sa

Lásd 312, 315, 410
Közérdekű

tá jé k o z ta tá s

98/387
GILL, Harjinder S. -  YATES-MERCER, Penelope: The 
dissemination of information by local authorities on 
the World Wide Web =  J.Inf.Sci. 24.vol. 1998. 
2.no. 105-112.p.

A helyi önkormányzati információk terjesztése a 
Weben

Közérdekű tájékoztatás; Számítógép-hálózat; Tájé
koztatás -közigazgatási

A helyi önkormányzatok számtalan szolgáltatást nyújtanak polgáraiknak, feladatukhoz tartozik -  egyre növekvő mértékben -  az információ közvetítése a területükön élő lakosok számára. Ez a közvetítés hagyományosan nyomtatott formában történik, de az információtechnológia más megoldást is kínálhat. A tanulmány célja, hogy áttekintse, mennyire használják a helyi önkormányzatok a World Wide Webet, felderítse alkalmazásának okait, előnyeit és hátrányait, valamint az ez úton

terjesztett információk típusát. A felmérést kérdőívekkel végezték, melyeket 161 helyi önkormányzatnak küldtek el többnyire elektronikus úton. Minden Web-helyet tanulmányoztak és értékeltek a relevancia és a minőség szempontjából, és négy önkormányzatot válaszottak ki esettanulmányként. A Web igénybevétele erősen növekedett 1996 folyamán, mivel az önkormányzatok a kommunikáció javításának és az információ terjesztésének eszközét ismerték fel benne. Néhány önkormányzat arra is felhasználta a WWW-t, hogy szélesebb körben, országos és nemzetközi szinten népszerűsítse a települést, különösen a turizmus fellendítése és a gazdasági fejlődés érdekében.
(Autoref.)

98/388

DODGE, Chris: Taking libraries to the Street: info- 
shops and alternative reading rooms =  Am.Libr. 
29.vol. 1998. 5.no. 62-64.p.

Vigyük ki a könyvtárat az utcára: infoshop-ok és 
alternatív olvasótermek

Közérdekű tájékoztatás; Szabadidő felhasználása; 
Szűk publicitású anyag

A nyugati nagyvárosokban az utóbbi négy-öt évben meglehetősen elszaporodtak az ún. info- shopok. Ezeket többnyire fiatalok hozzák létre, alapítóik, személyzetük és közönségük gyakran az anarchista és púnk mozgalmak hívei közül kerül ki. Önkéntes, ingyen munkaerővel dolgoznak, filléres alapokon működnek, sokszor még a bérleti díjat is alig tudják kifizetni.A legtöbbjük valamiféle könyvesboltra emlékeztet. Alternatív sajtótermékeket, videokazettákat, CD- ket árusítanak, köcsönöznek, biztosítják a helyben használatot és az ingyenes másolást. Lehetővé teszik olyan politikai csoportok, ellenkulturális irányzatok anyagainak terjesztését, amelyekre a
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hagyományos működtetésű könyvtárak és könyvesboltok nem szívesen fordítanak gondot. Színteret adnak vetítésekhez, koncertekhez, felolvasásokhoz, politikai vitákhoz. Egy kis infoshopban hetente akár négyszáz ember is betér, különösen, ha a rendezvények miatt is érdemes. A kilencvenes évek közepén megszerveződött Amerikában az alternatív infotáraknak egy anarchista kölcsönös segítség- nyújtási és tájékoztatási szövetsége (NAC). A hálózati szervezet ma már nem létezik, mégis fennmaradt az infoshopok között valamiféle laza láncolat, együttműködés. A vándorló fiatalok első útja nemritkán egy infoshopba vezet, ha ismeretlen városba tévednek. Hasonló gondolkodásúakkal ismerkedhetnek meg itt, híreket cserélhetnek és nem utolsósorban szálláslehetőségek iránt érdeklődhetnek.Az infoshopok gombamódra szaporodnak és sokszor igen rövid életűek. Az anyagi nehézségek mellett a kommunikációs problémák jelentenek gondokat. Gyakran más szubkultúrát szolgálnak mint a környéken uralkodó ifjúsági irányzatok. Rendezvényeik miatt politikai nyomás is nehezedhet rájuk, fenyegető telefonokat kapnak. Előfordul, hogy belső meghasonlás támad a politikai és emberbaráti tevékenység hívei és azon munkatársak között, akik az anyagi haszon érdekében inkább a zenei kiadványok és divatcikkek forgalmazására helyeznék a fő hangsúlyt.Japánban, Dél-Amerikában és a skandináv országokban is megjelentek az infoshopokra emlékeztető variációk, könyvtáron kívüli, jótékonysági alapon működő alternatív folyóiratolvasó helyiségek. Előfordul, hogy egyetemek (pl. a Cornell Univer- sity) etikai, szociálpolitikai központjai tartanak fenn infotárakat. Ilyen ritka esetekben a rendszeres anyagi támogatás és a szakértői segítség is biztosít

va van. Gyakori, hogy a felsőoktatási intézmények közelében tengődnek független infotárak. Van rá példa, hogy könyvtárossal dolgoztatják fel a házi készítésű magazinok (fanzine vagy zine) gyűjteményét.Ami az infoshopokból legjobban hiányzik, az a költséges referensz bázis, a fizetett és képzett munkaerő és a felnőtt középrétegek felé bizonyos fokú nyitás. Előnyük, hogy nem szenzációhajhász sajtótermékeket, hanem eszményeket valló, közösségi cselekvésre sarkalló kiadványokat járatnak. A könyvtárosok meggyőződése, hogy az infotárak mind erőteljesebb jelenléte mögött a városi könyvtárak kudarca figyelhető meg. Utóbbiak inkább az üzleti információk szolgáltatása felé térnek el, és esténként sokkal rövidebb ideig tartanak nyitva, mint az infotárak. A könyvtárak tanulhatnak az infoshopoktól pl. egyfajta kávéházi légkör megteremtésének lehetőségét, közösségi hirdetőtáblák felállítását, változatosabb programok rendezését, és persze sokkal nagyobb számban szerezhetnének be alternatív folyóiratokat. Az infoshopok maradhatnak a házi irodalom archívumai, gondozási centrumok, oktatási központok, találkahelyek, aktivisták postacímei, a demokrácia kis intézményei. Idén nyáron az ALA-konferencia programjában is szerepel az infoshop-jelenség.
(Nagypál László)

L ásd  m ég  348

Lá sd  357
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