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séges berendezések és programok ismertetése mellett kitér a számítógépek használatának technikai fortélyaira is.
Harald Müller tanulmánya az Internettel kapcsolatos szerzői jogi problémákra, valamint a jogi szabályozás németországi és nemzetközi megváltozására hívja fel a figyelmet. A szerzői jogi problémák mellett Müller felveti a polgári és büntetőjogi felelősség, valamint az elektronikus dokumentumok „cenzúrájának” kérdését is. Természetesen nem politikai cenzúráról van szó, hanem arról az etikai kérdésfelvetésről, hogy vajon szabályozható-e, és ha igen, hogyan a személyiségi és ifjúságvédelmi jogokat és a jóízlést sértő dokumentumokhoz, képekhez való hozzáférés. A Német Szövetségi Köztársaság 1997. augusztus 1-jén hatályba lépett, az információs és kommunikációs szolgáltatásokról szóló törvénye ad erre a kérdésre egy lehetséges választ, ületve a szerző által további tanulmányozásra ajánlott és hivatkozott források is. Az említett törvény szemelvényei és az ezt érintő más törvényekben véghezvitt változtatások az 1. számú függelékben szerepelnek. (E rész olvasását nehezíti, hogy az eredeti és a mostani teljes változatok -  bár az Interneten megtalálhatók -  Magyarországon csak viszonylag szűk körben ismertek.)A kötet második felében az Internet használatáról olvashatunk konkrét könyvtárak, együttműködések és projektek bemutatásán keresztül.
Heidi Best előadásából a magyar szaksajtóban is (3K, Könyvtári Figyelő) bemutatott BINE projekttel ismerkedhetünk meg (Bibliothek +  Internet =  Navigation +  Erschliessung, könyvtár +  Internet =  navigáció + feldolgozás), amely arra a kérdésre ad választ, hogy az Internet könyvtári felhasználásában mi az a speciális többlet, amelyet a közművelődési könyvtárak szolgáltatni képesek. A brémai egyetem számítástechnikai központja és a városi

könyvtár közötti együttműködés célja -  a nyomtatott és audiovizuális dokumentumok szelektálása és a beszerzett állomány minőségének biztosítása analógiájára -  az Interneten található (jelen esetben „környezet” és „számítógép” témájú) dokumentumok feltárása és rendszerezése annak érdekében, hogy a felhasználók gyorsan, gazdaságosan és egyszerűen léphessenek az „online világba” . 
Michael Braun harburgi könyvtáros beszámolójából azt tudhatjuk meg, hogyan lehet a könyvtár- használókat hozzásegíteni, hogy Internetet is használókká váljanak. Náluk az vált be, hogy egy külön teremben létrehoztak egy PC-szigetet, vagyis információs keresésre és önálló tanulásra egyaránt használható számítógépek révén lehetőséget teremtettek különféle rendezvények, demonstrációk, vitafórumok és kurzusok (bevezetők, háromórás, illetve egész napos szemináriumok) megrendezésére.A könyvtárosok kereső munkájához adott segítséget Brigitte Rüdiger, a Deutsches Bibliotheksinstitut munkatársa, aki húsz tételes Internet-forrásjegyzéket állított össze, katalógusokkal, levelezési listákkal, honlapokkal, szöveggyűjtemény-elérési címekkel stb.A kötetben szereplő tanulmányokból hasznos gyakorlati tanácsok menthetők a hálózatra való csatlakozás előtt állóknak, mint a már Interneten is dolgozóknak; megtudhatjuk az előadásokból, hogyan lehet némi kreativitással olyan projekteket kidolgozni, amelyek az Internet nyújtotta lehetőségekkel élve és azokat kihasználva közelebb visznek az információs társadalomhoz.A szerzők bőséges jegyzetapparátusban utalnak a témához kapcsolódó további fontos művekre -  pl. az Interneten (is) megtalálható forrásokra - ,  a kötet végén további, a kérdéskör egészére vonatkozó irodalomjegyzék is segíti a témában való elmélyülést.
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