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Kiket alkalmaznak ténylegesen a könyvtárak a pályá
zó rendszergazdák közül? Kutatási program, 2. rész
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Felmérés [forma]; Képesítés; Könyvtárosi hivatás;
Munkabér, alkalmazás; Rendszerszervezés

A jelen cikk folytatása annak a tanulmánynak,
amely az American Libraries-ban 1996-97-ben meg
jelent, könyvtári rendszergazdát kereső álláshirde
téseket vizsgálta. Összehasonlítja a hirdetésekben
leírt követelményeket a frissen alkalmazott rend
szergazdák és alkalmazóik részvételével végzett fel
mérés eredményeivel. A jelentés kimutatja, hogy
bár a legtöbb munkaadó elégedett a felvett rend
szergazdákkal, a végzettség és felelősség tekinteté
ben magasabb elvárásaik lennének velük szemben.
Nagy különbség van az álláshirdetések és a valóság
között a rendszergazdákkal szemben támasztott ta
nulmányi végzettség, munkahelyi gyakorlat, felelős
ség és a munkaköri jártasságok tekintetében. A fel
mérés azt is kimutatta, hogy az egyes könyvtártípu
sok szerint a végzettséggel és a munkaköri felelős
séggel szemben támasztott követelmények némileg
eltérnek egymástól.

A LIS projekt bemutatása: integrált online könyv
tári rendszerek kalauza a világhálón

File-szervezés -gépi; Forrástájékoztatás; Integrált
gépi rendszer; Könyvtárosképzés -posztgraduális;
Számítógép-hálózat

A LIS (library information systems), korábban
URL nevű projekt keretében olyan elektronikus for
rásokat igyekeztek összegyűjteni, amelyek integrált
könyvtári rendszerekről szóló információkat tartal
maznak. A munkát a University of Missouri-Co
lumbia könyvtáros iskolája web-alapú távoktatási
képzésének keretében (Tárgy: Könyvtári Informáci
ós Rendszerek) több mint 40 posztgraduális hallga
tó végezte. Kezdetben többszáz web-helyet azonosí
tottak, majd ezeket szervezték egyetlen forrás
hellyé, és látták el magyarázatokkal. A végtermék
ként kifejlesztett meta-honlap „ugródeszkája” in
tegrált online rendszerek forgalmazóiról szóló ada
tokhoz, a témába vágó elektronikus folyóiratokhoz,
folyóiratcikkekhez és a döntéshozatalhoz fontos ál
talános információforrásokhoz vezeti el a használó
kat. A honlapot folyamatosan karbantartják és bő
vítik.
(Autoref. alapján)

(Autoref.)
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Az INNOPAC integrált könyvtári rendszer az észt
nemzeti könyvtárban

Technológia és csapatmunka: a könyvtárközi köl
csönzés hirtelen növekedése az új Dynix rendszer
bevezetése nyomán

Integrált gépi rendszer; Könyvtári hálózat; Könyvtárközi kölcsönzés -számítógéppel; Közművelődési
könyvtár

v

Integrált gépi rendszer; Nemzeti könyvtár

A szerző, az észt nemzeti könyvár számítógépes
rendszergazdája, áttekinti az INNOPAC nevű integ
rált könyvtári rendszer észtország-beli „pályafutá
sát”.
Mivel a kimondottan könyvtári igények szerint ki
fejlesztett nagy rendszerek igen összetettek és költ
ségesek, nem volt érdemes egy ilyen rendszert csak
egyetlen könyvtárban telepíteni. Az észt tudomá
nyos könyvtárak pénzügyi helyzete mindig is meg
kívánta az együttműködést. Az az elképzelés, hogy
Észtországban egy közös információs rendszert
használjon az összes könyvtár, nem új; már
1992-ben foglalkozott ezzel a kérdéssel az észt
könyvtáros egyesület. 1976-ban létrehozták az
ELNET (Estonian Libraries Network) nevű konzor
ciumot. Az INNOPAC rendszert ma az ELNET ki
lenc tagkönyvtárában vezették be és használják si
keresen. Ezek a következők: Észt Nemzeti Könyv
tár, Észt Akadémiai Könyvtár, Tallin-i Műszaki
Egyetemi Könyvtár, Tallin-i Pedagógiai Egyetem
Könyvtára, Észt Művészeti Akadémia Könyvtára,
Észt Zeneakadémia Könyvtára, Tartu-i Egyetemi
Könyvtár, Észt Irodalmi Múzeum Archívuma, Észt
Agrártudományi Egyetem Könyvtára.
(Autoref.)
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A New York állambeli Westchester megye 874 ezer
polgárának meglehetősen magas elvárásai vannak
a könyvtárakkal szemben, és az 1958 óta az állam
által fenntartott megyei könyvtári rendszer (WLS),
melyet a megye is finanszíroz, jól is működik. 38 te
lepülésen a fiókokkal együtt 42 könyvtári ellátó he
lyén 4 millió kötet van, ami a központi katalógus
ban 800 ezer címet jelent. A WLS új Dynix rendsze
re lehetővé teszi, hogy a WLS minden beiratkozott
olvasója bármely könyvet előjegyezzen (akár ott
honról, vagy bárhonnan, bármilyen számítógép
ről), a rendszer azonosítja a lelőhelyet, és a köny
vet az olvasó lakóhelyéhez legközelebb eső könyv
tárba szállítják. A korábbi integrált könyvtári rend
szer használata alatt a WLS belső könyvtárközi köl
csönzési forgalma átlagosan havi 4000 körül volt,
az új rendszer nyújtotta lehetőség már az első hó
napban 13 ezerre növelte ezt a számot, és az eddigi
csúcsot 2000 júniusa hozta 27 ezer kölcsönzéssel
A könyvtárközi kölcsönzés ilyen mértékű felszaba
dítása megkívánta az egyes könyvtárak eltérő köl
csönzési szabályainak (határidők, kölcsönözhető
dokumentum-típusok stb.) egységesítését, és an
nak „elviselését”, hogy a legkeresettebb, vagy leg
újabb dokumentumot is kölcsön kell adni egy má
sik város olvasójának is. Ha egy könyvtár valamely
kurrens műből egy példányt saját olvasói részére
akar fenntartani, még egy példányt kell belőle besze
reznie, hogy az a könyvtárközi kölcsönzés rendelke
zésére állhasson. (Korábban 747 olyan kód volt a
rendszerben, amely egyes dokumentumok kölcsön
zését szabályozta - milyen olvasónak mennyi idő
re -, most ezek száma 100-ra csökkent.) Más rész
ről viszont egy megyényi olvasó „rászabadítása” az
egész állományra felfedeztette a „rejtett tartaléko
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kát”, az egyik városi könyvtár igen gazdag
audio-vizuális gyűjteményét, máshol évek óta „el
fekvő” állományrészeket mozgatott meg.
A WLS könyvtárai (könyvtárosai) számára az egyik
meglepetést a kölcsönzési forgalom robbanás-sze
rű megnövekedése, a másikat az igen sok régebbi
dokumentum iránti igény, az olvasók által számos
korábbi kiadvány „újrafelfedezése” okozta. Igen
sok tagkönyvtár büszke arra, hogy eddig csak „ka
pó” volt, s most „kölcsönadó” is lett a WLS könyv
tárközi kölcsönzési forgalmában. A megnövekedett
forgalom és az olvasók nagyobb elégedettsége az új
technológia, a régi technológia (a könyvek és a szál
lítóeszközök), valamint az együttműködési készség
együttes eredménye.
(Mohor Jenő)

szerzői jogi politikában és a szerződések formájá
ban. Nem értenek egyet viszont a szereplők az
egyensúly helyreállításának módjában. Számos
probléma igényel kutatást, így például az elektroni
kus dokumentumokba beépített kapcsolatok miatt
a közlemények egymástól való függősége; a digitá
lis dokumentumok megőrzésének megoldatlansá
ga; az elektronikus publikáció és a digitális könyv
tárak üzleti modelljei; ellentétek a könyvtárak fizi
kai és virtuális szempontjai között.
(Autoref.)
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Valóban elektronikus könyvtárakról álmodnak a
használók?

Elektronikus könyvtár; Használói szokások
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A digitális könyvtárak és a tudományos kommuni
káció folytonossága

Digitális
kutatás

könyvtár;

Kommunikáció;

Tudományos

A cikk megkísérli feltárni a tudományos kommuni
káció és a digitális könyvtárak közötti összefüggése
ket. A tudományos kommunikáció társadalmi fo
lyamat, amelynek résztvevői a kutatók, a tudomá
nyos társaságok, a kiadók és a könyvtárak. Az
összes szereplő egyetért abban, hogy a korábbi kap
csolatok egyensúlya felbomlott az elektronikus pub
likáció, a digitális könyvtárak és a számítógép-háló
zatok megjelenése miatt; e technológiák nyomán lé
nyeges változások következtek be a díjazásban, a
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Elég sokat írtak már a használók információkeresé
si szokásairól, de a könyvtáron belüli viselkedésük
ről, a modern elektronikus eszközökhöz való viszo
nyulásukról kevesebbet tudunk.
Ez a megközelítés részben inkább a pszichológia te
rületéhez kötődik, mint a könyvtártudományhoz,
de a szolgáltatások fejlesztéséhez szükség van arra,
hogy ismerjük a látogatók reakcióját, különösen az
elérhető forrásokkal kapcsolatban.
A könyvtárosok azt gondolják, minden problémát
megoldhatnak, ha felszerelik a könyvtárukat egy
csomó elektronikus eszközzel. Nem biztos azon
ban, hogy az a jó döntés, ha a könyvtárat egy
science-fiction filmhez tesszük hasonlóvá, hiszen
az olvasók nem androidok.
A gépesítés kapcsán a könyvtáros irodalom nem
foglalkozik azzal, hogyan viszonyul ezekhez a meg
oldásokhoz az olvasó mint egyéniség.
A gépesítéskor elfeledkezünk azokról, akik számá
ra nem érhetők el ezek az eszközök, akik ki vannak
rekesztve a kibernetikus paradicsomból. Nem sza-
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bad tehát figyelmen kívül hagynunk, hogy minden
előnye mellett hátrányai is vannak a túlzott gépesí
tésnek, amelyek mélyíthetik a szakadékot az embe
rek között.
Az ember-gép párbeszéd problémájának megoldá
sára nem a gépek, technikai eszközök túlzott felhal
mozása a helyes megoldás.
A cikk azzal foglalkozik, hogy feltérképezi a könyv
tárhasználót mint egyént, megvizsgálja szokásait,
viszonyát a gépesített szolgáltatásokhoz. A folya
mat tehát: megvizsgálni, hogy kik jönnek be a
könyvtárba és miért, mi pedig, miközben foglalko
zunk velük, látjuk, mi okoz nekik problémát, s
ezek megoldására próbáljuk megtalálni a legjobb
megoldásokat.
A tömegtájékoztató eszközök gyakran azt sugallják,
hogy a könyvtárosok nehézkesek, régies szokások
rabjai. A valóság azonban nagyon is távol áll ettől a
képtől. Pontosan a könyvtárosok azok, akik a leglel
kesebben üdvözlik a legújabb technikai újításokat.
A könyvtárosok úttörők voltak pl. a számítógépek
használatában, már akkor is, mikor azok az emberi
ség nagy része számára holmi misztikus eszköznek
tűntek. Nem idegenkednek a mikrofilmezéstől, a
CD-ROM-októl, a komplex hálózatok használatá
tól, az online katalógusoktól stb. sem.
Mégis a modern eszközökkel elárasztott könyvtá
ros egyszer csak azt veszi észre, hogy elveszti az ol
vasóit! Hogy miért? Mert elfelejti, hogy miért és ki
ért is folyik a modernizálás. Nem a modernizáció a
végső cél. Ezek csak eszközök a végső cél elérésé
hez, ami nem más, mint az információ megszerzé
se. Az olvasók tehát nem elektronikus könyvtárról
ábrándoznak, hanem olyanról, ahol megkapják a
megfelelő, nekik szükséges információt.
A cikk a továbbiakban az öt „WH” kérdést, vagyis
a KI, HOL, MIKOR, MIT, MIÉRT kérdéseket elem
zi. A használói kézikönyvek eddig könyvtártípuson
ként osztályozták az olvasókat, ahelyett, hogy őket
magukat csoportosították volna. A KI kérdés vizs
gálatakor látnunk kell, hogy a könyvtárakat bárki
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használhatja, vagyis a legkülönbözőbb kulturáltsá
gi szintű használók jelenhetnek meg a könyvtár
ban. Manapság ugyan nem az írástudatlanság je
lenthet korlátot a könyvtár használatában, hanem
az, hogy mennyire képes alkalmazni a könyvtárban
bevezetett technikai eszközöket az információszer
zésben. E téren generációs problémák is tapasztal
hatók.
A HOL és MIKOR vizsgálatakor kiderül, hogy a
könyvtárhasználók jóformán tér és időkorlátozás
nélkül hozzáférhetnek a könyvtári szolgáltatások
hoz. De mi történik azokkal, akik egyáltalán nem
érik el ezeket, mert kívül rekednek a világhálót el
érő használók körén? Bármennyire is elterjedt a
számítógép és a hálózatok használata, a világ népes
ségének még mindig csak kis hányada tud élni ez
zel a lehetőséggel.
A MIT és MIÉRT kérdésből az első kérdésre egyér
telmű a válasz, hisz mindenki valamilyen informá
ciót vár a könyvtártól, de a miértre már sokkal bo
nyolultabb a felelet.
A cikk a fenti kérdések elemzése után jelképesen
végigkalauzolja az olvasót a virtuális könyvtárban,
ahol minden elképzelhető szolgáltatás gépesítve
van, hogy érzékelje az olvasó reakcióját. Lehet,
hogy már az első kapcsolatfelvételnél, a hozzáférés
nél s az üdvözlésnél megriad az olvasó a rázúduló
személytelen információáradattól, amelyek első lé
pésben a gépek, képernyők stb. használatáról tájé
koztatják őt.
Ha ezen az akadályon szerencsésen túljut az illető,
a következő, amivel találkozik, az OPAC, amely va
lóban fejlett keresési eszköz, de használata techni
kai, technológiai és stratégiai problémákat rejthet
magában. Már a cédula-katalógus is egy elkülönü
lés a „természetes” informálódáshoz képest, de az
OPAC használatához még bizonyos technikákra is
szükség van, pl. a számítógép bekapcsolása, a meg
felelő keresőablak behívása, stb.
Ugyanígy terminológiai problémák vetődhetnek fel
bizonyos csoportok számára, akik részben vagy tel
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jesen „analfabéták”, nem ismerik a könyvtárak ál
tal használt nyelvezetet. Az ő számukra a gépesítés
inkább a szakadék mélyítését jelenti, a hátrányok
kiegyenlítése helyett.
A gép a helyesírási, tipográfiai hibákat vagy az in
formáció tömegével, vagy nulla találattal „bünteti”,
s nem tudatja az olvasóval, hogy mi volt a hiba,
hogy ezzel segítse az újabb keresést.
A keresési stratégia pedig emberenként változó. A
legtöbb ember téma szerint keres, van aki cím sze
rint, mások a böngészést részesítik előnyben. Ezek
használata is jártasságot igényel.
Az automatizálás a legtöbb könyvtárban nem ér vé
get az OPAC használatával, hanem a könyvtár mi
nél több munkafolyamatot, szolgáltatást igyekszik
gépesíteni.
Tulajdonképpen a könyvtárgépesítés és a hálózat al
kalmazása létrehozott egy új típusú könyvtárhasz
nálót: azt, aki otthonról vagy a munkahelyéről éri
el a könyvtárat, vagyis a virtuális könyvtárhaszná
lót.
A szerző végül gyakorlati megoldási javaslatokat
vet fel a gépesítésből adódó problémákra. Minden
képp arra kell törekedni, hogy ne legyen túl bonyo
lult és riasztó a gépesített könyvtár a használók szá
mára. Egyszerű, jól részletezett utasításokkal nyelvhasználattal fogalmazzuk meg a tudnivalókat, lehe
tőleg több nyelvens térjünk ki mindarra, ami szük
séges. S végképp ne feledkezzünk meg a könyvtá
ros személyes jelenlétéről sem. Csak így érhető el,
hogy a gépesítés ne mélyítse, hanem csökkentse a
használók közötti távolságot. A könyvtárnak az in
formációhoz való hozzájuttatásban az esélyegyenlő
ség biztosítása a szerepe. Az ember-gép kapcsolat
ban felmerülő problémákra nem a gépek, technikai
eszközök felhalmozása a helyes válasz, hanem a
használók számára sokkal emberbarátibbá tenni
ezek használatát.
(Szénászky Mária)
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GRIFFITHS, Jose-Marie: Deconstructing earth's larg
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A „világ legnagyobb könyvtára” mítoszának le
rombolása

Elektronikus könyvtár; Könyvkereskedelem; Könyv
tárpolitika; Számítógép-hálózat

Sikeres, számos új és kényelmes szolgáltatást nyúj
tó vállalkozásként jelent meg a könyvkereskedelem
ben az Amazon. A virtuális könyvesbolt, amely az
interneten keresztül látogatható, felkeltette Steve
Coffman érdeklődését, aki cikkében (www.infotoday.com/searcher/mar99/coffman.htm) azt vetette
fel, miképpen lehetne alkalmazni működési módját
a könyvtári környezetben is. A világ legnagyobb
könyvesboltja mintájára létre lehetne hozni a világ
legnagyobb könyvtárát is: az egyes könyvtáraknak
fel kellene adni az egyedi katalógusok építését
egyetlen, globális katalógus építése érdekében,
amely a helyi gyűjtemények anyaga mellett tartal
mazná az OCLC adatbázisát és az Amazon 3 millió
tételét is. A szerző komoly fenntartásait fejezi ki ez
zel a koncepcióval szemben.
Az első probléma az, hogy az egyes könyvtárak és
konzorciumok mennyire lennének hajlandók egy
ilyen vállalkozásban részt venni, a közös katalógu
sok mellett a könyvtárak nem adták fel egyedi kata
lógusaik vezetését. Kérdéses az is, hogy az Amazon
kibővített katalógustétel-modelljét (tartalomjegy
zék, könyvbírálatok teljes szövege, olvasói értékelé
sek, szerzői interjúk, teljes szövegű részletek)
mennyiben képesek a könyvtárak visszamenőleg
létrehozni. Nehézséget okoz egyetlen kölcsönzési
rendszer bevezetése is: itt jogi problémák is felme
rülnek a számos gyakorlati buktató mellett (a köny
vesbolt elad és nem veszi vissza a könyvet, a könyv
tárnak vissza is kell helyeznie a polcra a könyvet).
A könyvtárak használói felületei egyre inkább egye
divé válnak, egyre jobban igazodnak a helyi közös
séghez. Az interaktivitáson alapuló, használóra sza
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bott szolgáltatások felvetik a magánszféra, a titkos
ság, a felelősség, és a biztonság kérdését.
Remélhetőleg az Amazon hosszabb távon is életké
pes modellnek bizonyul. Látni kell azonban, hogy a
raktári állomány nagysága döntő ebből a szempont
ból: a 3 millió rekorddal szemben csak 300 ezer a
tényleges készlet, s az 1999-es 17%-os forgalomnö
vekedéssel 650%-os készletnövekedés járt. A
könyvtárak is fejlesztették állományukat, de a ren
delkezésükre álló terület limitált, ráadásul szabadpolcos elrendezésűek, s vissza is kell helyezniük a
használt könyveket.
A könyvtár mint vállalkozás jövőjét három tényező
is befolyásolja. A számítógép használata is feltétele
zi az írni-olvasni tudást, bár erről gyakran megfe
ledkeznek. A könyvtár mint fizikai helyszín is szere
pet játszik a társadalom életében, s nem fogja ezt a
funkcióját eltörölni az otthonról vagy a munkahely
ről történő használat. A könyvtáraknak pedig nagy
erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy
elismert márkává legyenek. Ebben az irányban az
Amazon nagy lépéseket tett, például szolgálhat. Az
állományfejlesztésben és a kapcsolódó referenszszolgálat megszervezésében a könyvtárosoknak ed
dig is döntő szerepük volt. A könyvtárosok kötik
össze az internet-forrásokat a tényleges, fizikai
gyűjteményekkel. Emlékeztetniük kell használói
kat, hogy a tudáshoz hozzátartozik a rögzítettség, a
hálón hozzáférhető tartalomnak szerkezetre és szer
vezetre van szüksége. A könyvtári gyűjteménynek
a hitelesség és a megbízhatóság adja értékét, a
könyvtárosok pedig a „bizalom szállítói”.
(Papp István)

01/104

MEYENBURG,
Sven:
Der Aufbau Virtueller
Fachbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland =
Bibliotheksdienst. 34.Jg. 2000. 7/8. no. 1229-1235.p.
Virtuális szakkönyvtárak kiépítése Németország
ban

Digitalizálás; Egybehangolt állományalakítás; Elekt
ronikus könyvtár; Fejlesztési terv; Számítógép-háló
zat; Tudományos és szakkönyvtárak

A Német Kutatási Társaság (DFG) gyűjtőköri
együttműködési projektje 1998-tól kibővült a virtu
ális szakkönyvtárak építésével. A virtuális szakkönyvtárak egy-egy szakterület összes releváns in
formációit és dokumentumait közös portálon egy
szerre kereshetővé teszik és azokhoz hozzáférést
biztosítanak. Az állomány virtuális: egyaránt szár
mazik belföldről és külföldről. A DFG vonatkozó
memoranduma, amelyben a virtuális szakkönyvtá
rak tervét megfogalmazták, a következő feladato
kat sorolja fel:
- a gyűjtési és beszerzési koncepció erősítése,
- a feltárási és nyilvántartási feladatok meghatáro
zása,
- a megrendelési és szállítási szolgáltatások javítá
sa,
- digitalizálás,
- a hosszú távú elérhetőség biztosítása.
A virtuális szakkönyvtárak koordinációs központja
a hannoveri egyetemi könyvtár és a műszaki könyv
tár és információs központ (TIB). Tizenkét projekt
zajlik a pszichológia, történelem, anglisztikaamerikanisztika, technika, társadalomtudomá
nyok, holland kultúra, gyógyszerészet, Elő-Ázsia,
közgazdaságtudomány (2), politikatudomány, állat
orvostudomány területén. Ezek közül már online el
érhető a pszichológia, a történelem, az anglisztikaamerikanisztika és a technika virtuális szakkönyv
tára.
(Hegyközi Ilona)
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0KER-BL0M, Teodora - ENGLUND, Jukka: FinELibin
terveystieteiden asiantuntijarhmä toimii laajapohjaisesti
= Signum. 33.vol. 2000. 6.no. 136-139.p.
A Finn Elektronikus Könyvtár egészségtudományi
szakértői csoportjának működése

Elektronikus könyvtár; Szakértő; Tájékoztatás -egész
ségügyi

Hat, egy-egy tudományterületet képviselő szakér
tői csoport segíti a Finn Elektronikus Könyvtár
(FinElib) munkáját - ezek egyike Ter-Elib néven az egészségtudományi szakértők csoportja. Tagjai
az egészségtudomány központi könyvtárának
(Terkko), egyetemi, szakfőiskolai és kórházi könyv
táraknak, valamint a Nép-, illetve a Munkaegész
ségügyi Központnak a képviselői. Fő feladatuk,
hogy a FinElib igényei szerint figyelemmel kísérjék
a terület elektronikus anyagkínálatát, és rangsorolt
beszerzési előterjesztéseket tegyenek felhasználá
suk szabadalmazására. A szakértői csoportnak
egyébként a FinElib szervezetéhez tartozó két szer
ven keresztül is befolyásolási lehetőségük nyílik: az
egyik az elektronikus könyvtár tevékenységét irá
nyító Vezetőcsoport, a másik pedig a vitafórum

ként és az előkészítő munka támogatójaként műkö
dő Konzorcium-csoport.
A Ter-Elib elektronikus levelezőlistát indított. A
szakértői csoport ülésein született javaslatokat
ezen keresztül juttatták el az érdekelt intézmények
be, s azok szavazhatnak róluk oly módon, hogy egy
felől rangsorolják őket, másfelől a javasolt anyagok
közül egyet helyettesíthetnek a saját, új javaslatuk
kal. A csoporton belül három alcsoport működik:
az egyetemek, a szakfőiskolák, valamint az egész
ségügyi minisztérium alá tartozó intézmények (ku
tatóintézetek, kórházak) szakértőié. Mindegyik al
csoportnak van felelőse, aki a szavazás lebonyolítá
sáért és az alcsoportnak a Ter-Elib ülésein történő
képviseletéért felel.
A szakértői csoport foglalkozik az anyagok figyelem
mel kíséréséhez és kiválasztásához közel álló olyan
kérdésekkel is, mint pl. a finn nyelvű keresőkalau
zok véleményezése, a használóképzési igények tisztá
zása és az elektronikus anyagban történő kereséshez
fontos tárgyszórendszer ajánlása. (Ez utóbbiként az
amerikai National Library of Medicine rendszerén
alapuló FinMesh-t fogadták el.)
(Sz.Nagy Lajos)
Lásd még 81

Kiadói tevékenység

Elektronikus publikáció; Publikálás
kiadványoké; Tájékoztatási politika

-tudományos
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BLOOR, Kate: Scientific electronic publishing: Euro
pean policy strategies = Libr.Rev. 49.vol. 2000. 6.no.
277-285-p. Bibliogr.
Tudományos munkák elektronikus
európai irányelvek
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publikációja:

A cikk a felsőoktatási és tudományos kiadói tevé
kenység helyzetével foglalkozik az információs és
kommunikációs technológiák gyorsan változó vilá
gában. Ismerteti az elektronikus publikálás mai
technológiáit és formáit, a jövő irányzatait, és tár
gyalja a tudományos kiadói ipar jellemzőit, külö-
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