
Az ilyen digitális könyvtár megszervezése, kiépítése során számos kihívással kell szembenézni.A gyűjteményépítés során figyelembe veendő a folyóiratlemondási tendencia, s helyette a bibliográfiai szolgáltatás megerősítése. Bár kétségtelenül növekszik az elektronikusan elérhető szövegek mennyisége és jelentősége, a monográfiák java része még nyomtatott, s a használói igények kielégítésében a helyi gyűjtemény és a folyóiratcikkek távoli forrásai egymást kiegészítőén lehetnek csak hatékonyak.Az elektronikus infrastruktúra, azaz a gépi felszereltség, a szükséges programok, a helyi hálózat és az internet-elérés a döntő fontosságú interkonnek- tivitás elengedhetetlen feltétele.A dokumentumellátás terén növekszik az adattovábbítás sebessége és a digitális dokumentum-vágyon mennyisége; ami a dokumentumok gyors azo

nosítását és a teljes szövegükhöz való hozzáférést könnyíti. Mindez a helyi gyűjtemények nagymértékű csökkentésével jár, de ennek mértékében kellene növelni annak esélyét, hogy a keresések és a megrendelt dokumentumok valóban releváns eredmény nyújtsanak.A könyvtári személyzet az új körülményekhez alkalmazkodó új ismeretekkel kell, hogy rendelkezzék, amibe az eszközök és módszerek alkalmazásának képességén túl idegen (elsősorban angol) nyelvismeret is beleértendő, hiszen a digitális könyvtári környezet elkerülhetetlenül mindinkább nemzetközivé válik.
(Mohor Jenő)
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Kiadói tevékenység

00/343
CARTIER, Michael: Le monde de l’édition: le passage 
vers le virtuel = Doc. Bibi. 45. vol. 1999. 4. no. 
137-148. p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

A kiadói világ helyzete és jövője

Elektronikus publikáció; Információpiac; Könyv
kiadás, könyvkereskedelem

Mivel a kiadói tevékenység információkkal foglalkozik, melyek alapvető építőkövei egy új társadalomnak, fejlődését elkerülhetetlenül befolyásolják a környezetében lezajló technikai, gazdasági és társadalmi változások. A kiadói világ nincs halálra ítélve, de alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz. Az új technológiák módosítják a hagyományos dokumentumkiadást, és egybeolvasztják a technológiát a tartalommal. A globalizáció, az internet és az elektronikus kereskedelem világában a kiadók, könyvkereskedők és nyomdák jövője nem is annyira az új technológiáktól függ, mint azon képessé
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güktől, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a változó piachoz. Valódi veszélynek akkor vannak kitéve, ha elmulasztják az új összefüggések hosszú távú elemzését. A nyomtatott könyvek, folyóiratok és újságok eladása csak egy részét jelentik a piacnak, amely ma már nem a formával, hanem a tartalommal foglalkozik. A piacok egyre kevésbé helyhez kötöttek, és egyre inkább globalizálódnak; a fizikai, „megfogható” kiadványok együtt léteznek a virtuális termékekkel.
(Autoref.)
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A hipertext fejlődéstörténete és társadalmi hatása

Hiperszöveg

Társadalmi hatását tekintve a hipertext kognitív potenciálja, interaktivitása és multimodalitása mint pedagógiai erőforrás, kommunikációs eszköz, és mint a tudás, az ismeretek terjesztésének eszköze játszik nagy szerepet az informatika korában. Minden technológiai újításnak van oktatási, kulturális és szociális hatása, azonban egyik sem ( a hipertext sem) képes megoldani a gazdasági és társadalmi problémákat; hozhatnak azonban olyan új koncepciókat, új tudást, ami segítheti a problémák megoldását, és generációk értelmi kapacitását is átalakíthatja. Most olyan, főként kormányzati kezdeményezésekre van sürgős szükség, amelyek a kulturális és szociális egyenlőtlenségeket csökkentik, hogy a népesség minél nagyobb része férhessen hozzá az új technológiákhoz, az információkhoz és a tudáshoz.
(Autoref. alapján)
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