
(Confederation of Scottisch Mini-Clumps). Feladata lesz az együttműködés szervezésével kapcsolatos kérdések vizsgálata is.
(Autoref. alapján)
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A PADL, a használók digitális tudományos tevé
kenységét támogató és általuk is gyarapítón digi
tális könyvtár

Állományalakítás; Elektronikus könyvtár; Tudomá
nyos kutatásA cikk elmagyarázza a „digitális kutatás” (digital scholarship) fogalmát: ez olyan folyamat, amelynek során a kutatók a tudományos munka során teljes egészében elektronikus környezetben dolgoznak, digitális információhordozókkal. Javaslatot

tesz a használók bevonásával fejlesztett digitális könyvtárak (patron-augmented digital libraries (PADL) létrehozására. Az ilyen könyvtárak nemcsak a digitális dokumentumok keresését és szolgáltatását biztosítják, hanem megengedik, hogy a használók maguk is megváltoztassák-fejlesszék a könyvtár állományát, pl. annotációkkal, eredeti írásokkal vagy az állomány rendszerezésével. Végül bemutatja a „Synchrony” nevű PADL prototípust, amely videórészletekhez és a hozzájuk kapcsolódó szöveges átiratokhoz nyújt hozzáférést. A Synchrony lehetővé teszi, hogy a használók keressenek a videóállományban, annotációkat/eredeti fogalmazásokat készítsenek a képsorokhoz, majd a képet és szöveget integrálva önálló videó-bemutatókat állítsanak össze. Ezután, megfelelő' ellenó'rzés mellett, ezeket új dokumentumként be lehet építeni a könyvtár állományába.
(Autoref.)

Lásd még 324, 328,433
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A könyvkiadás helyzetéről
KönyvkiadásNapjainkban a legkülönfélébb foglalkozású lengyelek sokasága panaszkodik: „Tíz évvel ezeló'tt sokkal

jobb volt” . A könyvtárosok sem kivételek. Mondják: jobbak voltak a fizetések, több pénz szolgálta az állománygyarapítást.Szerzó'nk -  fellapozva a korábbi szaksajtót -  a szocializmus korának állománygyarapítási anomáliáin mutatja ki: korántsem volt olyan jó minden. Ennek bizonyítására megemlíti, hogy a könyv- és folyóiratkiadásnak rengeteg „musskiadányt” kellett produkálnia, az érdemes művek, nehogy szó
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érje a ház elejét, jórészt alacsony példányszámban jelentek meg. A kiadási-újrakiadási ciklus akár évekig is eltartott, a könyvtárak nem költhették el pénzeszközeiket arra és csak arra, amire ténylegesen szükségük volt. Hiányzott az érdemi információ a megjelenés előtt álló és megjelent művekről, az állandó papírhiány és a kötészeti anyagok hiánya tovább lassította az átfutást.A nagyra törő tervek ellenére a teljesítmények számszerűségeivel is baj volt a hetvenes évek közepétől. 1990-ben pl. 20 ezer cím jelent meg 78 millió példányban. Ezt már az 1999. évi produkció is túlszárnyalta (24,5 ezer cím, 156 millió példány). Napjaink könyvkiadására az átmeneti korszak számos bizonytalansága és rendetlensége a jellemző, bár a konszolidáció jelei is mindinkább megmutatkoznak benne. Magyarán: több az előnye, mint a hátránya. Egészében véve, megszűnt a papírhiány, új előállítási technikák-technológiák jelentek meg, megszűnt a cenzúra (és az öncenzúra), rugalmasabb lett a könyvkereskedelem, miközben lazult az előkészítő munkák színvonala, a verseny miatt nem alakult ki megbízható információs rendszer a publikált művekről (bár a meghatározó kb. 200 nagy kiadó intenzíven tájékoztat működéséről), a kis példányszámok miatt a könyvek ára mértéktelenül megnövekedett.A szerző reményét fejezi ki, hogy a könyvtárak egyszer majd olyan időket is megélnek, olyan kedvező éveket, amikor lesz mit és lesz mivel gyarapítani.
(Futala Tibor)

Lásd még 334, 336
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