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RILEY, Bryan: You are now entering the Age of the Mind: thoughts on
the knowledge society = Austr.Libr.J. 47.vol. 1998. 2.no. 145-156.p.
Belépés az Értelem Korszakába: gondolatok az ismeret-alapú társa
dalomról
Info rm áció s társdalom ; Prognózis

A huszadik század végét az információ korszakának tekinthetjük,
ahol az információk külső szervezésén, átalakításán és terjesztésén
van a hangsúly. A szerző szerint a következő század az értelem korsza
ka lesz, ahol az információk külső megfigyelhető jegyeit egy merőben
más szabályrendszer váltja fel, és ahol az információt egy merőben
más értékrendszer alapján kialakított kritériumok alapján fogják
használni.
(Autoref)
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99/002

99/003

G00DALL, Deborah: Research activities in public
libraries - findings from fieldwork: facts and
methods = Libr.Inf.Res.News. 22.vol. 71.no. 1998.
15-23.p. Bibliogr. 14 tétel.

BORETTI, Elena: Primi elementi di „webografia” =
Boll.AIB. 38.V0I. 1998. 1.no. 29-40.p. Bibliogr. 46
tétel.
Rés. angol nyelven

Kutatási tevékenység a közművelődési könyvtárak
ban: a terepmunka tanulságai. Tények és módsze
rek

A „webografia” első elemei
D o k u m e n tu m le írá s i szabályzat; Info rm atika; S zám í
tó g é p -h á ló za t

Felm érés [fo rm a ]; K önyvtártudom ányi kutatás; K öz
m ű ve lő d ési könyvtár; Társadalm i kö vetelm ények

A szerző 20 könyvtárvezetővel folytatott interjú
alapján beszámol a brit közkönyvtárakban folyó
kutatási tevékenységről. Az eredmények megerősí
tik a korábbi nézeteket és eredményeket. Különö
sen az ad okot az aggodalomra, hogy a folyó kutatá
sok és módszerek a szolgáltatásfejlesztés „egysze
rűbb” kérdéseire irányulnak, és nem foglalkoznak
olyan „nehezebb” kérdésekkel, mint a szolgáltatá
sok társadalmi és gazdasági hatása. Az adatok meg
bízható és hatékony felhasználása érdekében az in
terjúkat háromféle módszerrel elemezték: kezdeti
elemzés kódolással, dilemma-elemzés és intenzív
elemzés az ún. állandó összehasonlítási módszerrel
(constant comparative analysis). Arra következtet,
hogy a közkönyvtári szektor korlátozott kutatási ka
pacitása veszélyeztetheti stratégiai lehetőségeinek
megvalósítását.

(Autorej.)
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Még mindig sokan hiszik, hogy az Internet egy já
ték, vagy a fejlett technológiájú alkalmazások kísér
leti terepe. Az általánosan használt „információs
rendszer” kifejezés még mindig többnyire számítógépes rendszert jelent, és még mindig meg kellene
találni az egyensúlyt az információtechnológiához
és az információszervezéshez kapcsolódó készsé
gek között.
Mégis, a WWW elterjedése a legutóbbi néhány év
ben az új, elektronikus médium széleskörű elterje
déséhez vezetett, könnyű használatának és ala
csony költségének köszöngetően. A könyvtárak is
elkezdtek a hozzáférésről mint a dokumentum bir
toklásának ellentétéről beszélni. A szakirodalom
ban megkezdődött a weben talált források idézése
és hivatkozása, ámbár a hivatkozás szabványai
még nem léteznek. A könyvtárosok most keresik a
módokat, hogy a papíralapú dokumentumok keze
lésének technikáit hogyan alkalmazhatják a webforrásokra.
Milyen módon tudnánk értékelni egy forrást abból
a szempontból, hogy az ahhoz való hozzáférés fon
tos lehet-e olvasóink számára? A tudósoknak (a
szakembereknek) olyan forrásokra van szükségük,
amelyek biztosak, hitelesek és ellenőrizhetők. Az
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elektronikus dokumentumok hosszabb távú tárolá
sa még megoldatlan probléma, ám mielőtt a kon
zerválással (megőrzéssel) foglalkoznánk, meg kell
tanulnunk kiválasztani a megbízható információ
kat (ill. forrásokat). Sokan úgy gondolják, hogy a
' . 'Aj**
könyvtárosoknak kellene - kötelespéldányok ré
vén - elvégezni az elektronikus dokumentumok hi
telesítését és értékelését. Az Interneten közreadott
dokumentumokat előre senki nem fogadja el publi
kálásra, senki sem „szentesíti” . Eltűnik a kiadó,
amely értékelhetné a publikáció minőségét, és űr
marad utána, már ami az elektronikus dokumen
tumra vonatkozó bármiféle garanciát, a dokumen
tum bizalomra méltó voltát illeti. így fontossá válik
az az intézmény, amely web-oldalain helyt ad egy
közleménynek, de még fontosabb maga a szerző,
annak hiteles volta, képzettsége és jártassága a té
mában, amellyel foglalkozik.
További probléma, hogy a web-oldalakat igen rit
kán szemlézik. Másik lényeges elem az elektroni
kus dokumentumokra való hivatkozás, amely a
gyakorlatban folyik, anélkül, hogy ennek valamifé
le elfogadott szabványa vagy szabályozása lenne,
így gyakran alapvető adatok is hiányoznak egy-egy
hivatkozásból.
A papíralapú dokumentumokkal szemben a web
oldaláknál nemcsak az első megjelenés, de a leg
utóbbi aktualizálás dátuma is fontos, sőt, eseten
ként az idézett web-helyhez való legutóbbi bejelent
kezés dátuma is jelentős lehet. Problémát okoz a hi
vatkozásoknál, hogy azt az információt, amire hi
vatkozunk, voltaképpen hol is találtuk (az adott
web-helyen, vagy valamilyen „link” nyomán eset
leg egészen máshol, mint ahová eredetileg belép
tünk? A több oldalnyi - vagy „képernyőnyi” elektronikus dokumentumoknak nincs is oldalszá
mozása). Az értékelő vizsgálódások a nyomtatott
dokumentumoknál megszokott vezérfonalak alap
ján folynak. Ami a tartalmat illeti, gyakran kérik
számon a web-forrás eredetiségét, azonban még
semmilyen javaslat nem született arra vonatkozó
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lag, hogy ez hogyan és hol lehetne megvalósítani.
Formai tekintetben az elemzések vagy meglehető
sen felszínesek, vagy csak a technológiai szempon
tok értékelésével foglalkoznak, s nem az eredeti in
formáció közlésére vonatkozókkal. Az egyik, mind
eddig meglepő módon figyelmen kívül hagyott (tu
domásul nem vett) szempont a web interaktivitá
sa, az a lehetőség, hogy valaki - a kétirányú kom
munikációs csatornán - az információnyújtást szol
gáltatássá alakítsa. Ezek olyan kísérletek, amelyek
hez nem számítógépes szakértők fejlesztő munkája
kell; ez az információtudomány szakembereinek
kompetenciája.
(Mohor Jenő)

99/004

KAMINER, Noam - BRAUNSTEIN, Yale M.: Bibliometric analysis of the impact of Internet use on
scholarly productivity = J.Am.Soc.Inf.Sci. 49.vol.
1998. 8.no. 720-730.p.
Az Internet használatának hatása a tudományos
produktivitásra: bibliometriai elemzés
B ibliom etria; F e lm érés; K utatás in fo rm áció ellátása;
S zám ító g ép -h áló zat; Tudom ányos kutatás

Biológusok internet-használati jellemzőinek és
szintjének mérésére változókat fejlesztettek ki, ame
lyek megerősítik a tudományos produktivitás ha
gyományos bibliográfiai modelljét. A változók kifej
lesztésére szolgáló adatokat az UNIX operációs
rendszer belső statisztikai moduljai által létreho
zott napló-fájlokból nyerték. Az internet-használat
nak a produktivitásra gyakorolt hatása számszerű
síthető, és kiszámíthatók a kölcsönhatások az inter
net-használat és a hagyományosabb input-módsze
rek között.
(Autoref.)
Lásd még 68
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