
02/075
POLANKA, Sue -  O'GORMAN, Jack: Guidelines for 
creating accessible library web pages = Internet Ref. 
Sérv. Q. 5. vol. 2001. 3. no. 51-57.p. Bibliogr.

Irányelvek sérült olvasók által is használható 
könyvtári webhelyek tervezéséhez

File-szervezés -gépi; Honlap; Hozzáférhetőség; Testi 
fogyatékos olvasó[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A könyvtári webhelyek fejlesztőinek folyamatosan javítaniuk kell weblapjaikat; arra kell törekedniük, hogy az információkat minden használói csoport

eredményesen használhassa. A cikk ismertet néhány általános hozzáférési irányelvet; ezeket érdemes követni a weblapok tervezésekor. Tárgyalja a World Wide Web Consortium (W3C) „Web * Accessibility Initiatives” (WAI) ajánlásait. A jelen cikk a weblapok használhatóságát a következő hátrányos helyzetű csoportok szempontjából vizsgálja: látássérültek, hallássérültek és mozgássérültek. Hozzáférhetőségi irányelveket javasol, kifejezetten ezeknek a csoportoknak a számára. Fontos szempont a lapok tesztelése a fejlesztés idején és a fejlesztés után. A hozzáférést tesztelő online termékeket is tárgyalja, más tesztelési módszerekkel együtt, amilyen például a használói input.
(Autoref.)

Lásd még 38

Hálózatok, regionális 
rendszerek

Lásd 3, 13, 54, 66
Könyvtártudományi

tájékoztatás

02/076
GLEBOVA, S.P.: Rezul'taty obsej raboty. Analiticeskaá 
recenzió = Naucn.Teh.Bibl. 2001.10.no. 83-89.p.

A közös munka eredményei. Analitikus recenzió a 
Naucnye i Techniéeskie Biblioteki 40 éves publi
kációs gyakorlatáról

Folyóirat -könyvtáriA Naucnye i tehniceskie biblioteki 1961-ben tematikus gyűjteményként indult a szorosan vett műszaki könyvtárügy szolgálatára. Azonban csakhamar havi folyóirattá fejlődött, s a továbbiakban -  mindmáig -  nem ragaszkodott a hálózati határokhoz. Ahol műszaki-természettudományi könyvtári-tájékoztatási kérdések merülnek fel, ott folyóiratunk illetékesnek tekinti magát.
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A folyóirat pályafutásának első 25 évét annak idején részletesen bemutatták és méltatták (vö. 1986. évi 10. számának anyagával). Azóta kezdetben lassú, majd mind gyorsabb változások mentek végbe a folyóirat által közölt dolgozatok tematikájában és egyéb ismérveiben. A következők:-  Eltűntek hasábjairól a szovjet korszakra olyannyira jellemző „muszáj” publikációk.-  Mind több elméleti jellegű tanulmány jelenik meg az egyes számokban.-  Az új információs technikák és technológiák bemutatása a kétszeresére nőtt.-  Számos új témakör honosodott meg, közülük a legfontosabb és „legműveltebb” az információs társadalom témaköre.-  Gyakoriak lettek a könyvtárosi hivatással, a képzéssel és továbbképzéssel foglalkozó dolgozatok.-  Az utóbbi időben bebizonyosodott, hogy az általános és a szakkönyvtárügy közötti határvonal szimbolikus.-  A folyóiratnak szakmai kiválóságokból álló szerzői törzsgárdája van. A moszkvai és a szentpétervári szerzők a legtermékenyebbek.A közeljövőben a szakkönyvtárügy, illetve az egész könyvtárügy szakkönyvtári vonatkozásai, továbbá az internet általánossá tétele fogja foglalkoztatni leginkább a folyóiratot.
(Futala Tibor)

02/077
PETRUCCIANI, Alberto: Tesoro della biblioteconomia 
italiana e biblioteca digitale = Boll.AIB. 41.vol. 2001.
3.no. 347-350.p.

Az olasz könyvtárügy kincsesháza és a digitális 
könyvtár

Elektronikus könyvtár; Enciklopédia, lexikon -könyv
tártudományi; Könyvtártudományi tezauruszL. Crocettinek az olasz könyvtárügy kincsesházának létrehozására tett javaslata üdvözlendő és nagyon indokolt, hiszen egy ilyen történeti szótárban (lexikonban) -  remélhetőleg -  fellelhető lesz az 1931-ből származó formula, hogy „korábban a könyvtár főként birtok volt, ma főként szolgáltatás” . A javaslathoz kapcsolódva érdemes megemlíteni az olasz elektronikus könyvtár (Biblioteca italiana telematica -  BIT) munkálatait, illetve már meglévő tartalmát. Nem arról van szó, hogy a szöveges adatbázis helyettesíthetné, vagy hasznosságában túlszárnyalná a történeti szótárt. Sokkal inkább a BIT eddig digitalizált szakirodalma nyújthat forrást a „szótár” elkészítéséhez, illetve a szótár munkálatai adhatnak segítséget a digitális tartalom indexeléséhez. A „kincsesház” és a BIT gazdag szakirodalmi tartalma együtt könnyítheti meg a válasz keresését a „hová tartunk?” kérdésre, a „honnan jöttünk?”-re adott válasz segítségével.Ami jelenleg az olasz könyvtárügyről a BIT-ben megtalálható (G. Volpi 1756-os Hasznos tanácsok a jó könyvek kedvelőinek c. munkájától L. Della Santa 1816-ban kiadott, egy nyilvános könyvtár kialakításáról és szabályozásáról szóló értekezésén és G. Bruni A modern könyvtár c. munkáján át az olasz könyvtáros egyesület 1965-ös A közkönyvtár Olaszországban c. kiadványáig), az nem egy szerves gyűjtemény, vagy éppen kánon, hanem leginkább a lehetőségek diktálta digitalizálása és feldolgozása néhány, a kutatás és az oktatás szempontjából immár könnyebben elérhető szakirodalmi szövegnek, ám olyan alap, amelyre a továbbiak építhetők.

(Mohor fenő)

244 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.


