
00/229
CHARTRON, Ghislaine: La presse électronique en 
sciences de [’information: perspectives d’organisation 
= Documentaliste. 36. vol. 1999. 6. no. 326-336. 
Bibliogr. 23 tétel.

Rés. angol és német nyelven

A könyvtári-informatikai elektronikus folyóiratok 
kínálata és fejlődési irányai

Elektronikus folyóirat; Folyóirat -könyvtáriA  könyvtári-inform atikai elektronikus folyóiratok fejlődése a piaci igényeken alapul, s ennek megfelelően kínálatuk állandóan bővül. A  szerző két korábbi (1998 júniusi és 1999 novemberi) tanulm ány alapján veszi szemügyre a piaci helyzet alakulását. Kezdetben a főbb kereskedelmi kiadók is csak néhány online változatot indítottak, m a m ár sokkal több van ezekből; ugyanakkor az újonnan alapított, kizárólag elektronikus form átum ú folyóiratok kínálata csekély szám ú rendszeresen megjelenő címre korlátozódik. A  szerző e háttér ismeretében elemzi a kutatók inform ációhasználati szokásait és azokat az új funkciókat, amelyeket ebben ezek az „alternatív” folyóiratok betölthetnek.
(Autoref.)

00/230
VÉZINA, Marie-Hélene - SÉVIGNY, Martin: De 
l’imprimé vers rélectronique: reflexions et solutions 
techniques pour une édition savante en transition = 
Documentaliste. 36. vol. 1999. 6. no. 306-320. p. 
Bibliogr. 8 tétel.

Res. angol és német nyelven

A  nyomtatott és elektronikus dokumentumok 
együttlétezése: technikai megoldások a tudomá
nyos publikálás átmeneti korszakában

Elektronikus publikáció; Fejlesztési terv; Publikálás 
-tudományos kiadványokéA z inform ációs láncban közvetítő szerepet betöltő kiadók és könyvtárak egyre inkább bekapcsolódnak az elektronikus inform áció terjesztésével kapcsolatos projektekbe: ugyanakkor továbbra is jelentős m ennyiségű igényt kell kielégíteniük a nyom tatott dokum entum ok iránt. A  két tendencia együttélésének fenntartására az egyik m ód a dokum entum ok publikálása m indkét form átum ban egy közös alapdokum entum  alapján. A  tanulm ány e megközelítés előnyeit vizsgálja és bem utatja egy alkalm azását a Presses de PUniversité de M ontréal kísérleti projektje keretében, am ely tudom ányos folyóiratok elektronikus publikálását tűzte ki célul. Az „E rudit” projekt keretében m agas fokon autom atizált SG M L-alapú  term ékek létrehozását tervezik, amelyekből autom atikusan készíthető H TM L-válto- zat a W eben való publikáláshoz, valam int Postscript és PDF-verzió, m elyek a hagyom ányosabb k iadási form ákra és offline nyom atatásra alkalm asak

(Autoref.)
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