
www.vos.org.ru/text ver/rgbs/index.html (a vakok orosz állami könyvtára),http://subscribe.ru/catalog/job.education.educate (tanulás, oktatás, karrier), http://subscribe.ru/catalog/law.russia.advice.lawco nsult (jogi tanácsok),http://subscribe.ru/catalog/job.education.12345678 9 (nyugati üzleti képzés, MBA- és TOEFL hírek), www.km.ru (Cirill-Metód enciklopédia), www.elibrary.ru (orosz tudományos elektronikus könyvtár).Az Orosz Állami Könyvtárban napjainkban zajlik az elektronikus könyvtár kialakítása és folyamatos bővítése. A rendszer jelenleg számítástechnikai, or

vostudományi, történelmi, pszichológiai tartalmú könyvek és tankönyvek százait tartalmazza teljes szövegű formátumban. Az intézményben alkalmazott integrált könyvtári rendszer egyik modulja lehetővé teszi a rosszul látók számára fontos hangzó fájl-formátumú hozzáférést is. A könyvtár vállalta, hogy létrehozza a vakokkal foglalkozó tudományágak elektronikus könyvtárát, segítve ezzel a gyógypedagógiai főiskolák hallgatóit, pedagógusokat, pszichológusokat, rehabilitációs szakembereket, sőt: azokat a szülőket is, akik látáskárosult vagy vak gyermeket nevelnek.
(Hangodi Ágnes)

Hálózatok:, regionális 
rendszerek

02/265
K regionálím funkcím v ceskych knihovnách = Ctenár. 
54.roc. 2002. 3.no. 66-74.p.

Regionális funkciók cseh könyvtárakban

Regionális könyvtárAz új könyvtári törvény (275/2001. Sb. számú) végrehajtása keretében a cseh kormány 2002. január16-án határozatot fogadott el a könyvtárak regionális tennivalóit biztosító program támogatásáról. Regionális munkán a program egy magasabb státuszú könyvtár alacsonyabb státuszú könyvtárak számára nyújtott segítségét érti.

A határozat mellékletét képező programdokumentum rögzíti a vállalkozás céljait (közülük a legfontosabb a kiegyenlített színvonalú nyilvános könyvtári-tájékoztatási ellátás kifejlesztése, majd garantálása), a dotálás módját (a támogatás 55%-a a lakosságszám, 45%-a pedig a regionális feladatkörrel megbízott könyvtárak száma alapján kerül felosztásra, miközben a támogatási összeg 5%-át a kulturális minisztérium „lecsípheti” váratlan nehézségek áthidalására), elköltésének szabályait (beruházási, működési és bérköltségek egyaránt fedezhetők belőle), továbbá a regionális munkát végző könyvtárak feladatait.A regionális munka felső szintjén a megyei könyvtárak (krajské knihovny) állnak. Feladatkörük hármas tagolású, nevezetesen tanácsadó, konzultatív, tervező és elemző munkából, a könyvtári statiszti
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ka menedzseléséből, továbbképzések szervezéséből és viteléből áll.A regionális munka alapszintjén találhatók a járási könyvtárak. Feladatkörük első három szegmense megegyezik a megyei könyvtárakéval, de csak egy-egy járásra terjed ki. Ezen kívül feladatuk még a csereállományok fejlesztése és körözése, az állomány-nyilvántartás és állományépítés segítése, a helyi keretekből vásárolt dokumentumok feldolgozásának átvállalása.2002- ben e célra rendelkezésre áll (könyvtáranként 92+43 ezer cseh korona támogatási összeg.2003- ra nézvést e keret emelésének szándéka is rögzítést nyert. Tizennégy járásban újonnan kell kifejleszteni ezt a munkát, minthogy eleddig ott ennek nem volt semmiféle előzménye .A referátum az eredeti kormányhatározat, e határozat programdokumentum melléklete és a miniszter- tanácsi előterjesztés indoklása alapján készült.
(Futala Tibor)

Lásd még 221

Hadtudományi
tájékoztatás

02/266
SHULER, John A.: Librarians go to war = J. Acad. 
Librariansh. 28.vol. 2002. 1/2.no. 59-62.p.

A könyvtárosok háborúba mennek... Tanácsok és 
források a terrorizmusról és a háborús konfliktu
sokról való tájékoztatáshoz a 2001. szeptember 
11-i terrortámadás kapcsán

Felsőoktatási könyvtár; Közérdekű tájékoztatás; Köz- 
művelődési könyvtár; Referensz; Tájékoztatás -had
tudományiAz USA 2001. szeptember 11-ét követően meghirdetett háborúja minden eddiginél különböző lesz, és nem várt módon fogja befolyásolni Amerika bel

ső életét. Mind az antraxos támadások (és más biológiai fegyverek bevetésének lehetősége), mind az a tény, hogy a terroristák floridai közkönyvtárakat használtak az egymás közti érintkezéshez, hatással van arra az amerikai tradícióra, hogy a könyvtár olyan kulturális intézmény, ahol az egyén a hatóságoktól legkevésbé érintve töltheti idejét. Már 2001 október végén megszületett az a törvény, amely a „szövetségieknek” az addiginál nagyobb, több lehetőséget ad a kommunikációs csatornák szélesebb körének megfigyelésére. Másrészt, a polgárok hasznos és pontos információkat keresnek -  éppen ezeken a csatornákon -  és ezeket az információkat éppen a könyvtárak képesek közvetíteni. Ellentmondások feszülnek a szabad információ- áramlása és a terroristák információhoz jutása, a szabad véleménynyilvánítás, és a terrorizmus elleni nemzeti egység bomlasztása között. A könyvtáraknak keményen kell dolgozniuk, és még függetlenségük egy bizonyos fokát is kockáztatniuk kell azon tiszteletre méltó szerepük megtartása érdekében, hogy ők az ismeretek és a nyilvános kommunikáció terjesztésének eszközei. A könyvtárosok nem mondhatják meg, hogy az emberek mit mondjanak, vagy mit gondoljanak. Minden, amit tehetnek, az, hogy megmutatják, mi az, amit már tudnak, azt hogyan érthetik meg, és hogyan mélyíthetik el tudásukat. És ez az, amit a könyvtárak már ötezer éve a legjobban csinálnak.
(Mohor Jenő)
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vallási tájékoztatás

02/267
Fiorentini, Barbara: L’informazione religiosa in Internet 
per il servizio di reference in biblioteca = Boll.AIB. 42. 
vol. 2002. 1.no. 67-73.p.

Vallási információk az interneten a könyvtári tájé
koztatás szolgálatában

Információ -vallástudományi; Számítógép-hálózatA könyvtári tájékoztató tevékenységet a vallás területén is sok minden segíti a neten: szent szövegek 
„full text” változata számos nyelven, kommentárok, cikkek és tudományos publikációk, egyházi testületek hivatalos megnyilatkozásai, a szakkönyvtárak elérhető OPAC-jai stb. Bár a katolikus egyház viszonylag későn „mozdult rá” az Internet nyújtotta lehetőségekre, a Yahoo a katolikus („cattolico”) szóra 15 kategóriában kb. 4000 honlapot kínál, a „ Catholic-usa.com” pedig 3900 aktív linket tartalmaz. Az Alta Vista esetében a „God” (Isten) szóra több, mint 4 millió web-oldal, a „ Christ” (Krisztus) névre mintegy 2 millió oldal jelenik meg. Hivatalos szempontból fontos forrás a //vatican.va/, és a katolikus honlapok hasznos nemzetközi repertóriuma a //miriam.org/profeta. A Biblia esetében leginkább a Biblegateway (www.bible.gospelcom.net/bible?

language =  és értelemszerűen tovább) ajánlható. További fontos forrás a Bostoni Egyetem teológiai karának Religion and philosophy resources on the 
Internet (www.bu.edu/sth/library/resources.html) és a Rutgers Egyetem Virtual religion index (www. religion.rutgers.edu/vri/) című produktuma. Egyéb egyházi forrásokból -  csak a nem olasz nyelvűeket említve hasznos az Egyházak Világtanácsának honlapja (www.wcc-coe.org/), a Eurpoean Christian In
ternet conference network (www.ecic.org/) és az anglikán honlap (www.angocansonline.org/). Kétségtelen, hogy gazdag az online dokumentáció (különösen Olaszországban, ahol mindenképpen érdemes még megemlíteni a római tudományos, illetve egyházi könyvtárak egyesülését -  www.urbs. vatlib.it/default.asp ill. www.urbe.it./it/index.htlm -  és a www.sufi.it/index.htm iszlám honlapot), ám a könyvtári tájékoztató tevékenységet nem lehet csak arra alapozni. Igen sok fontos forrás (folyóiratoktól tanulmányokig és kommentárokig stb.) ugyanis elsősorban csak papíron, néhány esetben CD-ROM-on, és legkevésbé a weben áll rendelkezésre. A vallási információk tekintetében a háló még nem áll azon a fokon, hogy a keresés során nélkülözhetővé tenné a papír-dokumentumok használatát.

(Mohor Jenő)
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