Hálózatok, regionális
rendszerek
01/182
DEMPSEY, Bert J.: Prospects for the global Internet:
new techniques for delivering rich digital collections to
users world-wide = EI.Libr. 18.vol. 2000. 4.no. 246254. p. Bibliogr.
A globális internet lehetőségei: új technikák a
gazdag digitális gyűjtemények gyors szolgáltatá
sára
Fejlesztési terv; Hatékonyság; Számítógép-hálózat;
Távközlés
Minden World Wide Web használó tudja, miért
csúfolják a WWW-t világméretű World Wide
Wait-nek, azaz világméretű várakoztatónak. A
WWW lényege, hogy a használók/kliensek az ún.
kliens-szerverhez, a központi információs tárhoz
küldik kéréseiket. Ez a megoldás számos problé
mát vet fel, túl nagy számú használó esetén, vagy
ha a felhasználó fizikailag túl távol van a szerver
től. Problémát okozhat, ha a szállítandó információ
hatalmas tömegű, vagy ha több, egy időben szállí
tandó komponensből áll, mint pl. AV-dokumentum esetében.
Mindezeknek a problémáknak a leküzdésére új ge
nerációs WWW szállítási rendszer kidolgozása in
dult meg.
Az Észak Amerikában kifejlesztett internet az el
múlt évtizedben gyorsan elterjedt az egész világon.
Az USA-ban található a tartalomszolgáltatók nyolc
van százaléka, s a nemzetközi hozzáférés nehézkes.
Míg az internetkapcsolat virtuálisan minden orszá
got egybekapcsol, valójában a nemzetközi felhaszná

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 2.

lók, akik a tároló szervertől távol élnek, váratlan aka
dályokba ütközhetnek a hálózati út hosszúsága,
vagy a szállítási kapacitás elégtelensége miatt.
Az új trendek kidolgozására azért van szükség, hogy
gyorsabb, jobb minőségű információ-elérést biztosít
sanak a világméretű internet használói számára.
Az internet jellemzőit legjobban egy többdimenzi
ós skálán lehetne érzékeltetni.
Ezek - az átjárhatóság, földrajzi elterjedtség, hasz
nosság, kapcsolódási infrastruktúra, szervezeti inf
rastruktúra vagy a várható használat, igény - elem
zése segít a fejlesztések kidolgozásában, amelyek
nem csupán technikai bravúroknak tekinthetők, ha
nem érzékelhető előnyökkel járnak az internethasz
nálóknak.
Az internethasználat egyik korlátja a telekommuni
kációs politika, valamint a kommunikációs és szá
mítógépes ipar hatalmas változásai. Eddig az inter
netszolgáltatás és a műsorszórás külön iparként
működött.
A világméretű kommunikáció világméretű szabá
lyozást követel.
A hivatalos rezsim a kevésbé demokratikus orszá
gokban gyakran veszélyt lát az információs techni
kában, s közvetlenül kontrollálni akarja, esetleg
közvetetten avatkozik be.
A gazdasági korlát az internetszolgáltatások költsé
ges voltában jelentkezik. A jövő trendje az ingye
nes internet-hozzáférés lehetősége.
Kulturális korlátot jelenhet az alacsony műveltségi
színvonal. A nem angol nyelvű területeken nyelvi
problémák is nehezítik a használatot, bár a WWW
egyre több figyelmet szentel a többnyelvű szoftver
és tartalom megjelentetésére.
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Az is előfordul, hogy az internet, amely az informá
ció és a kommunikáció globalizációjának a szimbólu
ma, a helyi kultúrák híveinek ellenszenvét váltja ki.
A technológiai probléma az, hogy a tartalomszolgál
tatók egyetlen szerveren tárolják az anyagot és a kli
ensek ehhez kapcsolódnak. Nagy tartalomszolgálta
tók, mint pl. a Yahoo! ún. szerver farmot hozott lét
re, ahol nem csak egy gép van, de mindegyiken azo
nos a tartalom.
Az új fejlesztési technológia célja, hogy költségkí
mélőbb tárolási rendszert és nagy sebességű hálóza
ti átviteli lehetőséget alakítson ki. Ennek eszköze
az üvegszálas technológia és az ún. többszörös hul
lámmegosztás (DWDM) alkalmazása. Az optikai
kábel esetén lézert használnak az információ-bitek
szállítására. A DWDM pedig felbontja, többszörözi
a fényt, a színeket, s így megsokszorozza a sávszé
lességet.
Az I2-DSI projekt elsősorban az oktatás, kutatás ér
dekeit szolgálja, de remélhetően szélesebb rétegek
részére is hozzáférhetővé válik.
Az interneten történő információáramlás fejleszté
sének a technikai megoldások csak egyik részét ké
pezik. Ezekkel párhuzamosan politikai, gazdasági
és kulturális döntéseknek is kell születniük a vilá
got átfogó hálózatos információtechnológia haszná
lata és hasznosulása érdekében.
(Szénászky Mária)

01/183
SOWARDS, Steven W.: Libraries and imagination at
the dawn of the World Wide Web = Libri. 50.vol. 2000.
3.no. 137-156.p. Bibliogr.
Mit vártak a könyvtárak a World Wide Web-től a
90-es évek elején?
Információszervezés; Könyvtárosi hivatás; Szakiro
dalmi szemle [form a]; Számítógép-hálózat
A cikk a World Wide Web könyvtárakra gyakorolt
hatásáról szóló, 1991 és 1994 között zajlott vitákat
elemzi. Könyvtárosok és más információs szakem
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berek nyomtatott könyvtártudományi folyóiratok
ban, számítástechnikai lapokban és on-line médiák
ban, pl. levelezőcsoportokban mérlegelték a web le
hetőségeit az internetes anyagok szervezésére és
használatára. A web fejlődése az internet gopher, a
WAIS és más hasonló alkalmazások kontextusában
zajlott és az az óhaj vezérelte, hogy egyszerűbb le
gyen az on-line információ elérése. Az áttekintett
időszakban kétfajta gondolkodásmód jellemezte a
webről olvasó könyvtárosokat. Néhány látnok azt
remélte, hogy az internet megszabadítja a tudóso
kat a közvetítőktől, beleértve a könyvtárosokat is.
A gyakorlatias könyvtárosok másrészt hangsúlyoz
ták az internet szervezésének mint az olvasóknak
nyújtott szolgáltatásnak a fontosságát. Mindkét tá
bor potenciális értéket látott a World Wide Web
ben. 1994-re már a könyvtárosok különböző, web
alapú projektekkel kísérleteztek a digitális informá
ció szervezésére, az on-line keresés javítására, a
használók képzésére és szövegek on-line publikálá
sára. A könyvtárak hamarosan webes szoftvereket
használtak hagyományos feladataik ellátására az új
on-line környezetben.
(Autoref.)

01/184
CULLEN, Kevin E - KUTZIK, Jennifer S.: Supporting
remote access to libraries resources: after the proxy
server is implemented = Internet Ref.Serv.Q. 5.vol.
2000.1.no. 67-80.p.
A könyvtári források távoli elérése: hogyan válto
zik a helyzet a proxy szerver beállítása után?
Adatbázis; Elektronikus folyóirat; Hozzáférhetőség;
Számítógép-hálózat; Távoktatás
[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be:
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton,
N. Y. 13904]
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A cikk bemutatja, milyen előkészületi munkák
szükségesek egy jogosultsági korlátozást biztosító
közvetítő szolgáltató (proxy server) használatának
bevezetésére, amellyel webes könyvtári adatbáziso
kat és folyóiratokat kívánunk szolgáltatni távoli
használók számára. A szerzők az Innovative
Interfaces, Inc. web Access Management nevű mo
dulját választották a több száz adatbázishoz és
több mint 1000 elektronikus folyóirathoz való hoz
záférés lebonyolítására. A fejlesztés fontos részét
képezte egy speciális honlap elkészítése és egy auto
matikus böngésző-konfiguráló program kidolgozá
sa. Kétéves használat után a proxy-szerverrel nyúj
tott szolgáltatás sikeresnek tekinthető.
(Autoref.)

01/185
SKINNER, Sally - MARTIN, Bill: Racist disinformation
on the World Wide Web: initial implications for the LIS
community = Aust.Libr.J. 49.vol. 2000. 3.no.
259-269.p. Bibliogr.
Rasszista tévinformációk a világhálón: mit tehet a
könyvtáros-társadalom?
Számítógép-hálózat; Tájékoztatás szabadsága
A jelen cikk egy ausztrál doktori disszertációhoz
kapcsolódó kutatás eredménye. A kutatás a rasszis
ta dezinformációk jelenlétét vizsgálta a világhálón,
és arra is kíváncsi volt, hogy az ilyen írásokat ki
egyenlítik-e az antirasszista helyeken megjelente
tett közlemények. Az interneten lévő rasszizmusra
irányuló korábbi kutatások nem kifejezetten a vi
lághálóval foglalkoztak. Továbbá az eddig megje
lent közlemények legnagyobb része a pornográfiá
ra koncentrált a „cenzúra vagy szólásszabadság” vi
tában, s csak érintőlegesen foglalkozott a faji meg
különböztetéssel. Bár a korábbi kutatók az internet
tel kapcsolatban hangsúlyozták a hamis informáci
ók veszélyeit, a kifejezetten rasszista és a világhá
lón megjelenő dezinformációval alig foglalkoztak.
A cikk a téma szakirodalma alapján tisztázza a ter
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minológiai kérdéseket, végül a rasszista dezinfor
mációk könyvtári-könyvtárosi vonatkozásaival fog
lalkozik.
(Autoref.)

01/186
ZEMSKOV, A I: Dostup k elektronnym resursam ot
Bonná do Vladivostoka = Naucn.Teh.Bibl. 2000. 7.no.
25-37.p.
Az elektronikus forrásokhoz való hozzáférés Bonntól Vladivostokig. Az internet Oroszországban
Számítógép-hálózat
Kelet-Európábán elég fejlett a telekommunikációs
rendszer. Az internetet a felnőtt lakosság 10%-a
használja, Észtországban ez a 30%-ot is eléri, a bal
káni országban viszont politikai és gazdasági okok
miatt még nem terjedt el a világháló. Az informá
cióáramlás iránya még inkább nyugat-keleti. A sa
ját tudományos és műszaki elektronikus források
tartalma nem kielégítő, sok az elavult és didaktikus
anyag közöttük.Oroszország 1993-ban csatlakozott
az NSFNET hálózathoz, amelynek átviteli sebessé
ge 10-100 Mb. Sok helyi internetszolgáltató szüle
tett. A szolgáltatás havi díja 30-50 USA dollár kö
zött mozog az egyéni felhasználók részére és
1200-1500 dollár a cégek számára. A GPNTB 512
kilobites vonaláért 200 dollárt fizet havonta. Az in
ternetszolgáltatók éves bevétele Oroszországban
250 millió dollár. A hozzáférést 32 orosz egyetem
és több száz könyvtár számára az Open Society Ins
titute (a Soros Alapítvány) támogatása teszi lehető
vé. Az STN nemzetközi rendszer adatbázisai egy né
met-orosz közös projekt keretében jutnak el az
orosz tudományos-műszaki tájékoztató központok
ba. Reprezentatív felmérések alapján 8,5 millióan
használják az internetet és az elektronikus postát
(ez az orosz felnőtt lakosság 7,7%-a), de a cikk szer
zője csak 2-2,5 milliót tart reálisnak. A használók
túlnyomó része a munkahelyén rendelkezik inter
netkapcsolattal, a háztartásokban még nem elter

393

jedt a hálózat használata. Prognózisok szerint
2004-re 12 millió lesz az internet-ügyfelek száma
Oroszországban.
Jelenleg nincs speciális könyvtári telekommunikáci
ós hálózat: az 1980-as években létrehozott rend
szer, illetve az 1996-ban 5 nagy moszkvai könyvtár
között kiépített LIBNET hálózatot nem működik.
Nincs teljesen megoldva az orosz nyelvű szövegek
kódolása, a cirill betűk kódolására szolgáló rendsze
rek nehezítik a visszaállítást, így a hálózaton ter
jesztett orosz szövegek 30%-a nehezen olvasható.
Az orosz nyelvű webszerverek száma 60 ezer, 14
millió önálló címmel és 10 ezer gigabájtnyi szöveg
gel. A weboldalak nem tartósak, a címek bizonyta
lanok, sokszor tűnnek el oldalak nyomtalanul.
A leggyakrabban használt keresők, amelyek a legin
kább megfelelnek az orosz nyelv sajátosságainak, a
www.rambler.ru és a www.yandex.ru. A leglátogatot
tabb címtárak a www.stars.ru és a www.atrus.ru.
Néhány tematikus portál is létrejött.
Az orosz internetet intenzíven használták az 1999es parlamenti választásokkal kapcsolatos politikai
harcokban, nem mindig tisztességes szándékkal. A
tömegtájékoztatásra vonatkozó jogszabály az inter
netre nem terjed ki, ezért az ott terjesztett informá
ciók valóságtartalma nem ellenőrizhető. Az inter
netet már a kormányzati szervek is használják, a
jogszabályalkotást nyomon lehet követni az Állami
Duma és a Szövetségi Parlament szerverén. Roha
mosan terjed az internet a médiák világában: újsá
gok, hírügynökségek, televíziótársaságok is létre
hozzák saját honlapjaikat. A könyvtárak közül a
GPTNB-nek van a leginformatívabb honlapja,
ahonnan a többi könyvtári szerverre is el lehet jut
ni (www.gpntb.ru), de jelentőd a két nemzeti
könyvtár honlapja is (www.nlr.ru és www.rsl.ru).
1999 óta a www.library.ru címen működik az orosz
tudományos elektronikus könyvtár, amely 350 Elsevier-folyóirat teljes szövegéhez és a Springer 439 fo
lyóiratához biztosít hozzáférést. 1500 regisztrált fel
használója és 20 ezres napi forgalma van. A
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GPNTB 780 teljes szövegű elektronikus folyóirat
hoz nyújt hozzáférést. Ma már egyik könyvtár sem
kerülheti el, hogy állományában vegyesen legyenek
hagyományos és elektronikus információforrások.
Az utóbbiak közül az orosz könyvtárakban fele-fele
arányban lesznek CD-ROM-ok és on-line források.
A könyvtárosok érdekes és felelősségteljes szakmai
feladat elé kerülnek: létre kell hozni az elektroni
kus források közötti hiperhivatkozásokat. A kérdés
az, hogy aktívan részt vesznek-e ebben a munká
ban, vagy passzívan szemlélik, amíg mások elvég
zik.
Az Orosz Föderáció elektronikus forrásainak álla
mi regisztrációját az Informregisztr végzi. „Orosz
elektronikus könyvtárak” elnevezéssel ágazatközi
programot is indítottak az elektronikus források
létrehozása és hozzáférhetővé tétele érdekében.
Oroszországban még nincs nagy, magánkézben
lévő adatbázis-előállító vállalkozás, valószínűleg a
piaci kereslet hiánya miatt. A tudomány finanszíro
zása az utolsó tíz évben jelentősen csökkent, a tudo
mányos kutatók fizetése messze elmarad az átlag
bértől, az egyetemet és főiskolát végzetteknek csak ke
vesebb mint 8%-a tud elhelyezkedni a szakmájában.
Bár az elektronikus kereskedelem, az internet és a
szükséges infrastruktúra fejlődése Oroszországban
még erősen elmarad a fejlett országokétól, az or
szágban 388 internetüzlet működik, 10-12 millió
dolláros éves bevétellel.
Az internet társadalmi hatása pozitív. A legna
gyobb felhasználói csoportot az egyetemisták te
szik ki (20%), a felhasználók átlagéletkora 31 év, a
felhasználók fele 30 évesnél fiatalabb. Fokozatosan
nő a vidéki felhasználók aránya, a régiók közül pe
dig Szibéria és a Távol-Kelet a legaktívabb.
A szövetségi törvények között már ma is kb. 50
olyan törvény van, amely így vagy úgy érinti az in
ternetet. 2000-re irányozták elő az elektronikus ke
reskedelemről szóló törvény előkészítését. 1999 de
cemberében alakult az orosz multimédia és hálóza
tok egyesülete, amelynek célja a társegyesületekkel
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együtt erősíteni a szellemi tulajdonjogok védelmét
az interneten. A legtipikusabb vétségek a zenei fel
vételek illegális elhelyezése a weben, on-line könyv
tárak létrehozása, vagy irodalmi művek engedély
nélküli hálózatra tétele. Az Állami Duma informati
kai bizottsága már tárgyalja az internetről szóló tör
vényjavaslatot.
(Rácz Ágnes)

01/187
Kirjastot.fi uusiutui = Kirjastolehti. 93.vsk. 2000. 7.no.
29.p.
Megújult a finn internetes könyvtári adatbázis
Adatbázis; Online információkeresés; Számítógép
hálózat
2000. október 5-étől a használók számára is elérhe
tő lesz a korábban csak a könyvtárakat kiszolgáló
Kirjasto.fi elnevezésű adatbázis. Az új oldalak kala
uzolást kínálnak az internet legismertebb kereső
szolgáltatásainak használatához, szörfözési le
hetőséget a könyvtárak gyűjteményi adatbázisai
ban, valamint a könyvtáros elektronikus űrlapon
történő megkérdezésének lehetőségét.
A Kirjasot.fi tematikus portálokból tevődik össze.
Közülük a legfontosabbak: könyvtárak és gyűjtemé
nyeik; információkeresés; gyermekszolgáltatások;
(szép)irodalom; könyvtárügy. Az irodalmi portál
magában foglalja például az olvasmányélmény-fó
rumot, a legtöbbet kölcsönzött könyvek jegyzékét
és az íróinterjúkat. A gyermekszolgáltatások portál
ja tartalmaz többek között különböző tárgykörök
szerinti, könyvtárosok által összeállított könyvjegy
zékeket, valamint pedagógusoknak és szülőknek
szóló eligazításokat, ajánlásokat.
Az egyes portálok ismertetését és híreit a saját
e-mailjére is megrendelheti az a használó, aki előze
tesen regisztráltatja magát. Ugyanezen a levelező
csatornán nyílik lehetősége arra is, hogy vélemé
nyét eljuttassa az olvasásélmény-fórumhoz.
(Sz. Nagy Lajos)
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Lásd még 113, 129, 134, 142, 157, 160, 163,
165-167, 172, 176-177, 179, 189-190, 192-193,
214-216

Természettudományi és
műszaki
tájékoztatás

01/188
WEISEL, Luzian - VOGTS, Ingrid - BÜRK, Kurt:
Mittler zwischen Content und Markt. Die neue Rolle
des FIZ Karlsruhe = NFD Inf. 51.Jg. 2000. 7.no.
397-406.p. Bibliogr. 10 tétel.
Res. angol nyelven
A Karlsruhei Szakmai Tájékoztatási Központ új
szerepköre
Online információkeresés; Szolgáltatások; Szolgálta
tások átvétele; Tájékoztatási intézmény -természettudományi és műszaki
A Fachinformationszentrum Karlsruhe (FIZ) már
hosszú ideje a tudományos és műszaki informáci
ók jó nevű és megbízható szolgáltatója. Nemrégi
ben kiterjesztette tevékenységét a világhálón elérhe
tő információkra is. Elektronikus dokumentumok
teljes szövegeit szolgáltatja hiperkapcsolatok segít
ségével, továbbá létrehozta az AutoDoc nevű on-li
ne szolgáltatását, amely kombinálja az elektroni
kus dokumentumok kikeresését a megrendelő és
szállító szolgáltatásokkal. Az információs rendsze
rek folyamatos fejlesztése és rugalmassága lehető
vé teszi a kapcsolódást kutatóintézetek és egyete1
mek helyi és regionális hálózataihoz. Az új szolgál
tatásoknak és számlázási rendszereknek köszönhe
tően a FIZ Karlsruhe - támogatott felsőoktatási
programok segítségével - speciális szolgáltatásokat
tud kínálni az egyetemeknek, pl. olcsó előfizetése
ket időszaki kiadványokra, és átalánydíjas adatbá
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zis-kereséseket. Ezenkívül a FIZ hozzáértő partner
ként is ismertté vált az információs rendszerek kifejlesztésére és működtetésére irányuló együttmű
ködésben.
(Autoref.)

Társadalomtudományi
tájékoztatás
01/189
BERTOT, John Carlo - MOEN, William E.:
FirstGov.gov/org/net/com: issues and considerations =
J.Acad.Librariansh. 26.vol. 2000. 6.no. 422-426.p.
Mit nyújt a FirstGov szolgáltatás?
Adatbázis -közigazgatási; Honlap; Index; Tájékozta
tás -közigazgatási
A FirstGov (http://www.firstgov.gov) a felhaszná
lók és az Amerikai Egyesült Államok szövetségi in
tézményei által nyújtott információk, források és
szolgáltatások közötti közvetítő eszköz, amely az in
formációk megkeresését és a felhasználói visszacsa
tolást biztosító előlapból és 100 millió weboldalt az
Inktomi szoftverrel indexelő adatbázisból áll.
A FirstGov részét képezik a magánszektor olyan
szolgáltatói, amelyek saját portáljaikat, kapuszolgá
lataikat a FirstGov előírásainak megfelelő formá
ban nyújtják. Maga a FirstGov nem hoz létre webol
dalákat és nem változtatja meg, nem módosítja
azok tartalmát. Nem egyértelmű, hogy a szerződé
ses működési forma miatt ki ellenőrzi a FirstGov
működését. Nyilvános szolgáltatás-e abban az érte
lemben, hogy kötik az információ használatára vo
natkozó szövetségi követelmények. A FirstGov
nem konkurál a GILS (Government Information
Location Service) szolgáltatással, amely szolgáltató
helyenként, decentralizáltan tárja fel a forrásokat
és Z39.50 alapú. A két szolgáltatás inkább kiegészí
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ti egymást. A FirstGov centralizált szolgáltatás,
amely a webkeresők technológiájának minden elő
nyét és hátrányát felmutatja a strukturált adatbázis
okra épülő GILS-szel szemben. A FirstGov haszná
latában problémát okozhat, hogy a logfájlok poten
ciálisan alkalmasak a felhasználó és kérdéseinek vi
szonylag széles körű azonosítására.
(Koltay Tibor)

Közgazdasági
tájékoztatás
01/190
SHANE, Jackie: A selection of 50 essential web sites
for government electronic commerce = J. Bus. Fin.
Librariansh. 5.vol. 2000. 3.no. 3-26.p.
A kormányzati elektronikus kereskedelemmel fog
lalkozó 50 legfontosabb elektronikus forrás annotált jegyzéke
Címtár [form a]; Tájékoztatás -kereskedelmi; Számí
tógép-hálózat
[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be:
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton,
N. Y. 13904]
A cikk 50 olyan webhely annotált bibliográfiája,
amelyek fontos információkat tartalmaznak a kor
mányzati elektronikus kereskedelemmel, ill. elekt
ronikus adatcserével kapcsolatban (EC/EDI - Elect
ronic Commerce/Electronic Data Interchange). A
következő típusú helyeket értékelték: nonprofit
szervezetek, kereskedelmi helyek, kormányzati hi
vatalok, internet-irányítási helyek. Ahol a célhasz
nálók köre nem volt nyilvánvaló, ott az annotáció
jelzi, hogy milyen típusú információk keresése
szempontjából, és milyen típusú felhasználók szá
mára lehet érdekes az illető hely. A webhelyeket a
szerző nyolc kategóriába sorolja: „ugródeszkák” ,
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oktatási tartalom, híradók, listservek, technológia,
szövetségi kormányzat, nemzetközi, állami vagy he
lyi kormányzat. Mindegyik annotáció végén egy
két számjegyből álló értékelési mutató van, a leg
magasabb érték az 5-ös. Az első szám a hely hasz
nosságát, a második a barátságosságát jelöli.
(Autoref. alapján)

Kutatás és term elés
információellátása
Lásd még 176

Oktatás információ
ellátása
01/191
DUGDALE, Christine: A new UK university library ser
vice to meet the needs of today's students and tomor
row's lifelong learners = Inf.Serv. Use. 20.vol. 2000.
1.no. 1-8.p. Bibliogr. 29 tétel.

ra (www.uwe.ac.uk/library/itdev/reside/). A prog
ram eredetileg a néhány mű iránti, viszonylag rö
vid időszakon belüli nagy olvasói kereslet kielégíté
sére szolgáló gyűjtemény digitalizált, és így bárhon
nan bármikor elérhetővé tett változata volt. Rendkí
vüli népszerűsége nyomán bővítették ki egy kur
rens tájékoztató szolgáltatással (jelenleg 550 folyó
irat tartalomjegyzékét nyújtja) és a vizsgadolgoza
tok folyamatosan bővülő adatbázisával.
A ResIDe elektronikus könyvtár olyan digitális for
rás-, illetve dokumentumgyűjtemény, amely a hall
gatók mindegyikének nagy segítséget jelent, ugyan
akkor használata révén elősegíti az elektronikus for
rások használatának megszokását, ezzel lehetővé
téve az élethosszig tartó tanulásra való felkészülést.
(Mohor Jenő)

01/192
RICHMOND, Cate - KARTUS, Ebe: Providing access
to course material at Deakin University = J.Internet
Cat. 3-vol. 2000. 2/3.no. 203-216.p.
Oktatási anyagok hozzáférhetővé tétele a Deakin
Egyetemen

Új egyetemi könyvtári szolgáltatások a ma diákjai
és a holnap „örök tanulói” számára

Egyetemi könyvtár; Elektronikus dokumentum; Gépi
dokumentumleírás; Megőrzés; Tankönyvgyűjtemény

Egyetemi könyvtár; Felnőttoktatás; Oktatás informá
cióellátása; Távoktatás

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be:
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton,
N. Y. 13904]

A ma diákja nem kap(hat) olyan képzést, amely
egész munkás életében használható.
Olyan képzést kell kapnia, ami képessé és alkalmas
sá teszi arra, hogy élethosszig tanulva gyorsan és
eredményesen tudjon alkalmazkodni a ma és a hol
nap gyorsan változó világához. Fel kell vértezni az
önálló ismeretszerzéshez szükséges bibliográfiai jár
tassággal és az információforrások széles köre hasz
nálatának képességével. E követelmények a könyv
tári szolgáltatásoktól is új, rugalmasabb lehetősége
ket igényelnek. Ennek igyekszik megfelelni a bristo
li egyetem ResIDe elnevezésű elektronikus könyvtá
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A Deakin Australia nevű oktatási intézmény felkér
te a Deakin Egyetemi Könyvtárat, hogy dolgozzon
ki módszereket a tananyagaihoz való hozzáférésre.
A kérés nyomán indított program azt vizsgálta, ho
gyan lehet metaadatokkal bővíteni a régebbi és az
új nyomtatott és elektronikus tananyagokat. Bár az
anyag kétféle formátumban készül, az archiválan
dó formátum elektronikus lenne. Jóllehet a tan
anyaghoz először csak az oktatástervezők férhet
nek hozzá, a projektet első lépésnek szánták abban
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a folyamatban, amelynek végeredményeként a
Könyvtár nyilvánosan is hozzáférhetővé tenné az
egyetem általános tananyagait. A cikk ismerteti a
Deakin Australia-nak tett ajánlásokat, és ezek indo
kait.
(Autorej.)

01/193
TORRES, Ana - WOLFF, Cynthia: Using the online
catalog as a publishing source in an academic institu
tion = J.lntemet Cat. 3.vol. 2000. 2/3.no. 217-225.p.
Bibliogr. 8 tétel.
Az online katalógus mint publikálási lehetőség egy
felsőoktatási intézményben

A cikk beszámol a brooklyni Polytechnic Univer
sity tudományos-műszaki könyvtárának „Digitális
Könyvtár” programjáról. A projekt célja az volt,
hogy az on-line katalógus bibliográfiai rekordjaiból
kiindulva az interneten keresztül hozzáférhetővé te
gye az oktatók és/vagy az egyetemi szervezetek ál
tal készített oktatási anyagokat. A programot kétfé
le szükséglet is motiválta: az oktatók szerették vol
na megosztani és terjeszteni az elektronikus infor
mációkat, a könyvtár pedig szerette volna csökken
teni az oktatási anyagok kölcsönzőpultja előtti for
galmat. A hallgatók ma távolról is elérhetik az okta
tási anyagokat, megszűnt a sorban állás, és az okta
tók egy biztonságos hálózat útján bonyolíthatják le
az elektronikus információk cseréjét.

Gépi dokumentumleírás; Online katalógus; Számító
gép-hálózat; Tankönyv
[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be:
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton,
N. Y. 13904]

CAutorej)
Lásd még 120, 145, 184

Közérdekű
tájékoztatás
Lásd 206

Általános kérdések
01/194
LAZAREV, V.S.: Missiä biblioteki: principy formulirovaniá = Naucn.Teh.Bibl. 2000. 9.no. 5-17.p. Bibliogr. 12
tétel.
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A könyvtár rendeltetése: a megfogalmazás alapel
vei
Feladatkör
A küldetésnyilatkozat a szervezet alapvető céljai
nak összessége, formáját tekintve pedig olyan doku
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