
szágban is fokozott figyelemben és segítségben részesíti őket.Azok az ismeretek, amelyek a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást, a nekik nyújtott segítséget megalapozzák, hovatovább egy új ismeretágban, a szociális munka elméletében és módszertanában, azaz a szocionomikában integrálódnak.A szociális munkások általában eddig még nem nagyon számoltak a könyvtárakkal és a könyvtári munkával, holott társadalmi rendeltetésük folytán lényeges segítséget nyújthatnának nekik a problematika legalábbis kezelésében. Konkréten a következőkben:-  a szociális munkások szakmai információval való ellátása,-  a különféle hátrányos helyzetű csoportok tagjainak olvasóvá nevelése, illetve olvasónak való megtartása.S ez korántsem csak azoknak a könyvtáraknak a feladata, amelyek a speciális ellátó-segítő intézmények mellett működnek (vakok, süketek, kisegítő iskolák és internátusok, nyugdíjas házak, szanatóriumok stb. könyvtárai), hanem valamennyi nyilvános könyvtáré.

A könyvtárosképzés felsőfokú intézményei (Altáj, Moszkva) újabban -  speciális kollégiumok formájában -  tanrendjükbe iktatták a könyvtári szociono- mikát, s így remélhető, hogy néhány éven belül egyre több fiatal és szakmailag felkészült könyvtáros fogja különös gonddal ápolni ezt az ügyet.A már tényleges pozitív kezdemények összefogására és propagálására Oroszországban mindenekelőtt a vakok könyvtárai vállalkoztak. Aktivitásuk nyomán országszerte számos kísérlet, felmérés bontakozott ki a -  sajnos -  igen széles témakörben.Ma már igen színvonalas tan- és kézikönyvek, monográfiák és tanulmányok-cikkek állnak az érdeklődők rendelkezésére, úgyhogy az önképzésnek is megvannak a forrásai. Ez a szakirodalom meglehetősen differenciált, fő csoportjait tekintve defektológiai, gerontológiai, biblioterápiai és penitenciális műveket tartalmaz. (A cikk eredetije innen kezdve egyfajta „narrativ” bibliográfia, amely a szóban forgó irányzatokban megjelent legfontosabb műveket mutatja be röviden.)
( F u ta la  T ib o r)

L á s d  m é g  151

Hálózatok, regionális 
rendszerek

02/171
SMITH, C.Brian: Getting to know the invisible Web = 
Libr.J. Supplement. Summer 2001.16-18.p.

A láthatatlan világháló: hogyan érhetjük el az in
ternet rejtett forrásait?

Gépi információkeresési rendszer; Számítógép-hál
ózatBármennyire is tökéletesednek a keresőgépek, nem tudnak lépést tartani a világhálóval. Ennek egyik oka a web mérete és exponenciális növekedése, a
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másik pedig az, hogy a világháló nagy része nem érhető el kalauzokkal (directory) vagy keresőgépekkel. Vagy azért nem, mert nem találják meg, vagy mert grafikusak, folyton változnak, vagy éppenséggel szándékosan elrejtik őket (mint pl. a MapQuest térképeit, a New York Times történeteit vagy a helyi időjárás-jelentéseket). A „láthatatlan” web -  más néven a „mély” web -  böngészőkkel tehát nem érhető el. A hagyományos, az általunk jól ismert világhálónak pedig „felszíni” vagy „nyílt” web a neve. A Bright Planet jelentése (The deep web surfacing hidden value, www.completeplanet.com/ Tutorials/Deepweb/index.asp) szerint a mély weben lévő források jelentik a legfrissebb információk legnagyobb szegmensét az interneten. (A jelentés szívesebben használja a „mély web” kifejezést, mint a láthatatlant, mivel ezek ugyan nehezen lelhetők fel, de nem láthatatlanok.) Ügy véli a tanulmány, hogy a világhálónak ez a része ötszázszor nagyobb a hagyományos keresőkkel elérhetőknél.Miért nem találják meg ezeket a tartalmakat a keresőgépek? Azért, mert ezek szakosított, tárgykör-specifikus adatbázisokban találhatók. Az egyik ismert internetoktató felsorolja azokat a honlap-típusokat, amelyek „ellenállnak” a keresőgépeknek: ezekhez például regisztráció vagy bejelentkezés szükséges (pl. a New York Times), használatuk engedélyhez kötött vagy fizetős (pl. Lexis-Nexis), tűzfal védi őket, az archívumok (pl. újságoké), az interaktív eszközök (pl. a számológépek), a legújabb weblapok és azok az oldalak, amelyek metajelölőket használnak a robotok, „crawler” -ek kizárása stb. érdekében.A kereshető adatbázisokat relációs adatbázis-kezelő rendszerekkel kell lekérdezni -  mondja Dawn Tortorella, a Bellcow nevű cég tanácsadója - ,  s általában (biztonsági okokból) csak olyan alkalmazással lehet elérni ezeket kívülről, amelyet az adatbázis tulajdonosa fejlesztett ki. (A keresőgép-technológia és az adatbázis-tartalom „összeházasítását” kurrens szoftvercsomagokai, pl. a MicroSoft SQL

2000 szerverével kutatják, de ennek használata csak az intranetre korlátozódik. Ezzel szemben vannak már olyan eszközök -  metakeresők - ,  amelyekkel a nyilvános adatbázisoknak az elérése biztosítható, ilyen a BullsEye Pro, a LexiBot és a Profusion.)Mit tehetnek a tájékoztató könyvtárosok? Nem minden elérhetetlen tartalom lesz hozzáférhető a láthatatlan webes eszközök révén, de érdemes velük kezdeni a keresést, és célszerű a megszokott tájékoztató könyvtárosi stratégiákat követni: ami ugyanis bevált a kézikönyvtárban, jó a hálózaton is. Érdemes az általános keresőket (pl. a Google-t) használni egy-egy speciális oldal megkeresésére, de olykor a specializált keresőkkel gyorsabban el lehet érni a célt (pl. a www.lawcrawler.com használatával egy joggal kapcsolatos oldalt megtalálni). Érdemes hírcsoportokat és levelezőlistákat is figyelemmel kísérni a magunk szakterületén.A cikk „keretes” részében -  a már említett három metakereső (BullsEye Pro stb.) mellett -  néhány hasznos eszköz ismertetésére is kitér a szerző, amelyekkel le lehet küzdeni a „láthatatlan világháló” nehézségeit.
(Murányi Lajos)

02/172
JIMÉNEZ PIANO, Marina: Evaluación de sedes Web = 
Rév. Esp. Doc. Cient. 24. vol. 2001. 4. no. 405-432.p. 
Bibliogr.

Rés. angol nyelven 

Webhelyek értékelése

Információkeresési rendszer értékelése; Számító
gép-hálózatAz interneten található dokumentumok és adatok egyre növekvő mennyisége, valamint az internet decentralizált jellege és a bármiféle kontroll hiánya szükségessé teszi a webhelyek megbízhatósági szempontú értékelését. Az 1994-2000 között megje-
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lent -  túlnyomó részben amerikai -  szakirodalom 75 cikke tartalmaz hosszabb-rövidebb (2 és 25 közötti számú) kritériumlistát a webhelyek értékeléséhez. Az értékeléssel foglalkozó, kritériumjegyzéket is tartalmazó cikkek legtöbbet az információ-tartalommal, valamivel kevesebbet a designnal, s alig- alig foglalkoztak a webhelyek adminisztrációjával.A webhelyek minőségi értékelésére kidolgozott kérdőív felépítése:1. Hozzáférhetőség ( technológia, szabványok), 15 kérdés;2. Közönség, 4 kérdés;3. Autoritás (a forrás eredete, szerzője, reputációja, a minőség ellenőrzése), 11 kérdés;
4. Tartalom (érvényesség, pontosság, kiterjedés és mélység, eredetiség, intellektuális szerkesz- tettség és rendezettség, aktualitás), 40 kérdés;5. Költségek (természetesen csak a nem ingyenes helyek esetében), 6 kérdés;6. Frissítés, 7 kérdés;7. Design (megjelenés és használhatóság: navigáció, segítség, az elfogadott normák használata, esztétikai és barátságossági aspektusok), 28 kérdés;8. Adminisztráció (a forrás adminisztrációja, vissz ajelzési lehetőségek), 14 kérdés.A 125 kérdés mindegyikéhez -3 és 3 közti pontszám tartozik. Az összpontszám 37%-át a tartalom, 21%-át a design, 14%-át a hozzáférhetőség értékelése adja.

(Mohor Jenő)

02/173
CALVERT, Philip J.: Scholarly misconduct and misin
formation on the World Wide Web = EI.Libr. 19.vol. 
2001. 4.no. 232-240.p. Bibliogr.

A tudományos információk minőségének és meg
bízhatóságának vizsgálata: a hamis tájékoztatás 
jelentősége a világhálón

Publikálás -tudományos kiadványoké; Számítógép 
-hálózat; Tájékoztatás szabadságaA világháló kiváló potenciális csatorna a hamis információk megjelentetésére. A szerző a tudományos információk tekintetében vizsgálja a világhálón megjelenő hamis tájékoztatás lehetséges hatásait. Floridi három módszert javasolt a világhálón megjelenő hamis tudományos tájékoztatás ellenszereként: az információforrások minőségi ellenőrzése; a web információforrásait felügyelő monopóliumok korlátozása; a használók nagyobb információs jártassága. Egy szingapúri könyvtáros iskola hallgatói és oktatói vitacsoportokat alakítottak ki a kérdés megtárgyalására, aminek során a következő vélemények hangzottak el: a világháló nagy „kísértést” jelent a hamis tudományos eredmények közlésére; a nagyobb információs jártasság jó ellenszer a hamis információk kiszűrésére; a minőségi ellenőrzés nem állíthatja meg a hamis tájékoztatást; megvan a veszélye, hogy a hitelesítő csoport cenzúra-bizottsággá válik; a nagyobb pluralitás csökkentené a hamis tájékoztatás mértékét; nem ellenezni, hanem támogatni kellene a nagy és neves kiadók jelenlétét a világhálón.

(Autoref.)

02/174
SORTORE, Sam M.: Filtering: a piece of the puzzle = 
Libr.J. Supplement. Summer 2001. 20-21.p.

Az internet szűrése: stratégia iskolások internet- 
használatának szabályozására

Cenzúra; Ifjúsági olvasó; Számítógép-hálózatOlyan gyorsan fejlődik az információs technológia, hogy úgy érzi magát az ember, mintha egy megbokrosodott lovon ülne. A természetes tudásszomjat kielégítő, ugyanakkor a hirdetésektől hemzsegő és
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számtalan téves információt is nyújtó internetet használva próbálják olvasóikat a könyvtárosok hasznos és megfelelő' információkkal ellátni, és emellett politikusoknak, bizottságoknak, iskolaszékeknek, tanároknak, szülőknek, riportereknek, bürokratáknak, tűzfalaknak, proxy-szervereknek és internetszolgáltatóknak is megfelelni.Amikor az egyik Colorado megyei (Douglas) iskolakörzet úgy döntött, hogy bevezeti a tanintézetekbe az internet alapú korszerű oktatást, előbb néhány alapvető kérdést kellett tisztázniuk: mi a szerepük a diákok információval és irodalomkutatási mintákkal való ellátásában, és hogyan fogadja majd a lakó- környezetük az újdonságot. Nyilvánvaló volt, hogy a tantervet kell támogatnia az internethasználatnak, de nem hagyhatták figyelmen kívül a szülők és a lakóközösség esetleges aggodalmait és fenntartásait sem. Mivel az iskolai könyvtárakba eddig sem kerültek morális szempontból kifogásolható könyvek, az internetes tartalmak tekintetében is hasonlóan kellett eljárniuk, és megfelelő megoldást (szűrőt) kellett találniuk. A nehézség abban állt, hogy ennek a megye egész területére kiterjedő számítógépes rendszerre kellett alkalmasnak lennie. (A 800 négyzetmérföldes területen negyvenezer diák tanul hat gimnáziumban és számos alapfokú intézményben). A géppark több mint négyezer munkaállomásból áll, és a hálózati forgalmat egyetlen tűzfalon keresztül bonyolítják. A megoldási lehetőségek tanulmányozása után kiderült, hogy képtelenség a szűrést az egyedi gépek szintjén megvalósítani, ezért a hálózati megoldást választották.Miután elemezték, a tanintézményekben hogyan folyik az információk összegyűjtése, ki irányítja ezt a folyamatot, és hogyan használják fel a kapott információkat, úgy határoztak, hogy egy olyan három- szintes modellel oldják meg a problémát, amely az internetes ismeretszerzés pozitívumaira helyezi a fő hangsúlyt -  s nem a szűréssel és az internetes tartalmakkal kapcsolatos aggodalmakra és hisztériára.

Az alábbi tényezőket kapcsolták össze egymással:-  az egész iskolakörzetre kiterjedő szűrést,-  az iskolában folyó munkához szükséges kereső- eszközök és oldalak kiválasztását és-  a tanárok felkészítését (az internetes oktatásra összpontosítva).Először is -  mivel hat és tizennyolc év közötti diákokról volt szó -  egy ún. feketelista-szűrőt (Web- Sense) választottak, amely meghatározott kategóriák alapján végzi a tartalmak szűrését. Tanárok, tanügyi vezetők, tantervi szakértők kisebb munkacsoportja végezte el a kifogásolható kategóriák meghatározását. Második szintként ajánlásokat dolgoztak ki, amelyek biztosítják az egyes korosztályok megfelelő védelmét, vagyis olyan adott oldalakat kínálnak, amelyek koruknak megfelelő színvonalon nyújtanak ismereteket a tantervi követelményeknek megfelelően. A legkritikusabb a harmadik szint volt, amely a tanárok és a könyvtárosok betanítását foglalta magában -  ez nem annyira technikai, mint inkább módszertani jellegű volt, és az irányítás kérdéseire terjedt ki („direction over protection”). A tanárok szerepe alapvető: az internethez való viszonyuk és az internetes tartalmak a diákok felfogását is meghatározza.Az iskola megérti a diákok természetes kíváncsiságát, de ezt a kíváncsiságot ellenőrzött keretek közé terelik. Ajánlásaik a különböző korosztályok esetében a következők:-  a kicsik (1-3. osztály) még nem kereshetnek önállóan; a weboldalakat a körzet vagy az iskola honlapján található csatolásokról vagy a gépeken levő „kedvencek” felhasználásával érhetik csak el;-  a nagyobbakat (4-6. osztály) már megismertetik a korosztályuknak megfelelő oldalakkal, keresési stratégiákkal és keresőgépekkel (a kereséshez használt kulcsszavakat lehetőleg előre kiválaszt- jak);-  a felsősök (7-8. osztály) még több önállóságot élveznek: előre kiválasztott fontos oldalakkal és
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koruknak megfelelő keresőkkel ismerkednek meg (szerepet kap a források, tartalmak értékelése, megismerkednek olyan etikai fogalmakkal, mint pl. a plágium);-  a gimnazisták (9-12. osztályosok) még szabadabban élhetnek a keresőgépekkel, de még mindig a körzeti szűrő oltalma alatt.A diákok irányított ismeretszerzésének pozitív stratégiáival és a válogatott internetes eszközökkel megoldották, hogy ne csak a szűrőkre kelljen hagyatkozniuk, és a tanulók biztonsága sem szenvedett csorbát.
(Murányi Lajos)

Lásd még 142, 148, 165, 188, 192-193, 196-197
Orvostudományi

tájékoztatás

Lásd 175
Közérdekű

tájékoztatás

02/175
BRENNEISE, Harvey R. -  MARKS, Ellen B.: Creating 
a state-wide virtual health library: the Michigan experi
ence = Online Inf.Rev. 25.vol. 2001. 2.no. 115-120.p. 
Bibiiogr.

Virtuális orvosi könyvtár Michigan állam lakossá
ga számára

Közérdekű tájékoztatás; Számítógép-hálózat; Tájé
koztatás -egészségügyiA cikk ismerteti az AccessMichigan Electronic Community Health Information Initiative (AMECHII) nevű kezdeményezést, amelynek célja széles körű hozzáférés biztosítása kiváló minőségű,

időszerű és megbízható egészségügyi információkhoz Michigan állam területén mind a lakosság, mind a gyakorló szakemberek számára, függetlenül a használók földrajzi helyétől és gazdasági helyzetétől. A projekt kezdeti, felmérő szakasza már befejeződött -  ezt a tagállam összes könyvtártípusának és különféle egészségügyi intézményeinek bevonásával végezték. A következő szakasz lesz a stratégiai tervezés időszaka, amelynek során gazdaságos módszereket kívánnak kidolgozni a könyvtárak és az egészségügyi intézmények együttműködésére az elektronikus egészségügyi információk gyarapítása és terjesztése terén.
(Autoref. alapján)

02/176
HOREJSKOVÁ, Miroslava: Skusenosti s pűjcováním 
zvukovych dokumentu = Nár.Knih. 12.roc. 2001. 2.no. 
132-133.p.

Tapasztalatok a hangzó dokumentumok kölcsönzé
sével

Hangfelvétel; Kölcsönzés; Zenei könyvtárA brünni Jiri Mähen Könyvtár zenei osztálya a gyerek- és ifjúsági részlegből való kiválása, illetve önállósodása után (1995-öt követően) jelentős fejlődésen ment keresztül, és dicséretes eredményeket ért el.Jelenleg a következő mutatók jellemzik: összesen 22 300 kompakt lemeze, 6 800 hanglemeze, ezer hangkazettája és 200 dzsesszfelvétele van. Beiratkozott használóinak száma 7 650, az évenkénti látogatásoké 71 600. A beiratkozottak 50%-a egyetemi-főiskolai hallgató, a látogatók 40%-a középiskolás. A könyvtárat naponta legalább ötszázan keresik fel, és átlagosan 1 250 dokumentumot vesznek igénybe. Ebből 350 a kölcsönzések száma.
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A mostani állapotot több reform pozitív következményeként sikerült elérni. Ezek nemegyszer a megcsontosodott hagyomány ellenében kerültek bevezetése. így a gyarapításban fel kellett adni a csak komoly zenét akceptáló arisztokratizmust, ami azonban nem jelenti azt, hogy a komoly zenei gyűjtés megszűnt volna, sőt: minőségibbé vált azáltal, hogy megindult a retrospektív gyűjtés. Aztán a kanonizált hanglemezbeszerzés helyett a könyvtár rátért az egyéb zenei hanghordozók beszerzésére is. A korábban kizárólagos helybenhasználati gyakorlatot felváltotta a vegyes helybenhasználati-kölcsön- zési gyakorlat, ami igencsak fokozta a könyvtár vonzerejét.

02/177
WEBB, Sylvia R: Project management in library and 
information services = Inf. Manage. Rep. 2001.11. no. 
16-19.p.

Projektmenedzsment a könyvtári és tájékoztatási 
szolgáltatások területén

VezetésA projekt szót sokszor pongyolán használják. A projektmenedzsmenttel összefüggésben a projekt olyan tevékenységek összességét jelenti, amelyek meghatározott kezdési és lezárási időponthoz köthetők, továbbá szakaszokra oszthatók. Rendszerint

A könyvtár intenzíven él a zenei ismeretterjesztés, közművelés és társas élet legkülönfélébb formáival, s e téren szoros együttműködést alakított ki a város zenetudósaival és zenekaraival. A változatos alkalmaknak zeneileg különféleképpen kiművelt közönsége van, de általában elmondhatni róla, hogy a zenén kívül irodalmi, szín- és filmművészeti érdeklődéssel is rendelkezik, továbbá hogy a könyvtári kínálaton kívül a rádió- és tv-adók kínálatával is rendszeresen él. Ezáltal olyan könyvtári környezet alakult ki, amely nem mondható konvencionálisnak, viszont annál inkább szolgálja a könyvtár rendeltetését.
(Futala Tibor)

újfajta tevékenységekre irányulnak, és a későbbiekben folyamatosan zajló tevékenységeket vagy technikákat eredményeznek. A projektmenedzsment négy legfontosabb eleme: a projekt megválasztása és meghatározása; a projekt megtervezése; megvalósítása és lezárása, valamint értékelése.A projekt kiválasztása során meg kell határozni a célokat, az időrendet és az erőforrásokat, azaz azt, hogy mire törekszik a projekt, milyen ütemezésben, és a cél eléréséhez mire van szükség. Fix számok és értékek helyett szám- és értéktartományokat célszerű megadni, hogy az előre nem látható eseményeket is figyelembe lehessen venni. Rögzíteni kell, hogy ki felelős a tervezésért és a projekt menedzseléséért.
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