
Digitalizálás

02/282
EDEN, Brad: Managing and directing a digital project = 
Online Inf.Rev. 25.vol. 2001. 6.no. 396-400.p.

Egy digitalizálási projekt szervezése és irányítása

Digitalizálás; Fejlesztési terv; Különgyűjtemény 
-helyismereti; MunkaszervezésA nevadai egyetem (Las Vegas) könyvtára katalogizáló osztályának vezetője egy helyi digitalizálási projektet követ nyomon kezdetétől a végéig napló- szerűen, hogy fontos tapasztalatait másokkal is megossza. A digitalizálásra azokat a könyvtár különgyűjteményében található fontos történeti értékű helyi dokumentumokat (fényképeket, tervrajzokat, térképeket) választották ki a történelem tanszék segítségével és közreműködésével, amelyek Las Vegas történetének alapvető forrásainak tekinthetők. A pályázatot az egyetem innovációs kiírására nyújtották be, és az egyetem 16 160 dollárral támogatta a projektet. (A könyvtár a digitalizáláshoz szükséges eszközöket vásárolt a program támogatására.)A vállalkozást a katalogizálási részleg munkatársai és az egyetem történelmi tanszéke diákjai közösen szervezték meg és bonyolították le. Az előkészítő munkálatok során egy hetes tanfolyamon vett részt a két munkacsoport vezetője, majd az addig ismert digitalizálási projektek tapasztalatait gyűjtötték össze. A legjobbnak -  mintaszerűnek -  & denveri közkönyvtár hálózat webes fénykép-gyűjteménye bizonyult, mivel témája is közel állt (Colorado ál

lam és a vadnyugat története) hozzájuk, képcentrikus és jól dokumentált volt, metaadat szabványokat alkalmazott, leírásai magas színvonalúak voltak.A nevadai egyetemi könyvtár katalogizálói a képanyag leírását MARC-formátumban végezték el, de a tartalmi feltáráshoz nem a megszokott tárgyszavazást (LCSH) választották, hanem a témához jobban illő tezaurusz mellett döntöttek (Thesaurus for graphic materials). A munkálatok finisében, amikor a katalogizálóknak a történész-szkennelő csoporttal kellett volna együttműködniük, feszült helyzet alakult ki köztük, amelyet folyamatos konzultációkkal sikerült orvosolni, és a weboldal a kitűzött határidőre, 2000. július 6-ára el is készült (Lásd: http://library .nevada.edu/digproj).
(Murányi Lajos)

Lásd még 235
Audiovizuális, 

elektronikus, optikai 
információhordozók

02/283
CROTHERS, Stephen -  PRABHU, Margaret -  
SULLIVAN, Shirley: Electronic journal registering and 
access in an academic library = Aust.Libr.J. 50.vol. 
2001.4.no. 313-326.p. Bibliogr.

618 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 3.

http://library


Regisztráció és hozzáférhetőség elektronikus fo
lyóiratokhoz egy egyetemi könyvtárban

Elektronikus folyóirat; Egyetemi könyvtár; Hozzáfér
hetőségAz ausztrál szerzők (a melbourne-i egyetem munkatársai) azokkal a webalapú, teljes szövegű tudományos folyóiratokkal szerzett tapasztalataikról írnak, amelyek online hozzáférését a nyomtatott változat előfizetéséhez kötik. Ezek külön csoportot képeznek az e-folyóiratok között sajátos problémáikkal és kezelésükkel. (Emellett a Swets Blackwell cég legutóbb a kiadók árképzéséről szóló vizsgálata szerint ezeknek a folyóiratféleségeknek a részaránya folyamatosan nő.A kiadók az online hozzáférés feltételeit a legkülönbözőbb módon variálják: egyesek abban az épületben engedélyezik csak, ahol a nyomtatott folyóiratot tartják, mások egyetlen munkaállomáshoz vagy adott személyhez kötik a használatot stb. Emellett számos kritikus pont van az online folyóiratok elérésében, amelyet a szerzők részletesen tárgyalnak (a vevőkód igénylése, illetve közlése, a könyvtár regisztrációja -  általában egy felelős személy megadása a kiadónak, aki a kapcsolatot is tartja, és egyéb problémák, az előfizetések elmulasztásától a folyóiratot beszállító ügynökség cseréjéből adódó kalamajkákig).A tapasztalat azt mutatja, hogy egy jó beszállító ügynökséggel kevesebb gond adódik, mintha az egyes kiadókkal közvetlenül állna kapcsolatban* a könyvtár. Igen sok gondot okoznak a szolgáltató szerverek üzemzavarai is. Az egyetem oktatói ezért is idegenkednek a nyomtatott folyóiratok lemondásától, mert az online változat elérése bizonytalan. Ez utóbbi gond megoldására azt javasolják, hogy lehetőleg több elérési ponton regisztráltassa magát a könyvtár: pl. a kiadónál és egy hostnál is, bár ez a megoldás összezavarja a használókat, és többlet- munkával jár. A hosszabb távú megoldás, a jövő útja mindenképp a jobb kommunikációs feltételek kialakítása a szolgáltató és a könyvtár között.

(Murányi Lajos)

02/284
KELLER, Alice: Future development of electronic jour
nals: a Delphi survey = EI.Libr. 19.vol. 2001. 6.no. 
383-396.p. Bibliogr.

Az elektronikus folyóiratok jövője: delphi tanulmány

Elektronikus folyóirat; PrognózisA cikk egy nemzetközi, interdiszciplináris, az elektronikus folyóiratok jövőjéről végzett Delphi felmérés eredményeit közli. A 45 tagú szakembercsoport kutatókból, kiadókból, könyvtárosokból, folyóirat-forgalmazókból és tanácsadókból tevődött össze. A felmérés a következő öt területet vizsgálta az elektronikus folyóiratokkal kapcsolatban: a tudományos folyóirat-irodalom jövőbeli szerepe; elképzelések a jövő folyóiratáról; a folyóirat-válság; az elektronikus folyóiratok archiválása; új előfizetési és hozzáférési modellek. A Delphi tanulmány a következő 5-10 évben várható fejleményeket tanulmányozta. Az eredményeket tárgyalva a cikk megállapítja, hogy a folyóiratok háromszáz éves történetében még sohasem volt annyi változás, amennyi rövidesen, illetve az elkövetkezendő öt-tíz évben várható.
(Autoref.)

02/285
ASHCROFT, Linda -  McIVOR, Stephanie: Electronic 
journals: managing and educating for a changing cul
ture in academic libraries = Online Inf.Rev. 25.vol. 
2001. 6.no. 378-387.p, Bibliogr.

Elektronikus folyóiratok kezelése egyetemi könyv
tári környezetben, és a kérdés oktatási vonatkozá
sai

Egyetemi könyvtár; Elektronikus folyóirat; Felmérés 
[forma]; Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; 
MarketingA liverpooli Business School információ- és könyvtármenedzsment központjának oktatója, illetve kutatója megállapítása szerint az elektronikus folyó
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iratok használata már a felsőoktatás szerves részévé vált, kezelésük mégsem problémamentes. Az a kutatás, amelyet nemrég a John Moores Egyetemen végeztek el, elsősorban az elektronikus folyóiratoknak az értékelésével és promóciójával foglalkozott az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A cél az volt, hogy rávilágítsanak az elektronikus folyóiratok kezelésének eltérő gyakorlati megoldásaira és feltárják a pozitívumokat, hogy a lehető legjobb megoldásokra találjanak rá. A vizsgálat számos kérdést vetett fel.Az elektronikus folyóirat csak akkor lehet a nyomtatott folyóirat jelentékeny alternatívája, ha felismerik, hogy az elektronikus folyóiratok bevezetése alapvetően megváltoztatja a mindennapi munkavégzést, a személyzet iránt egész más követelményeket támaszt, mivel jóval több technikai ismeretet, hozzáértést és szervezésbeli változtatást igényel. Az elektronikus folyóiratok még mindig nem „állapodtak meg”: sőt még nehezebbé teszik a helyzetet, és kellemetlen problémák elé állítják a döntéshozókat.Az elektronikus folyóiratok fejlődésének iránya még jobban azt igényli, hogy a változásokat megfelelően kezeljék. A megoldás kulcsának az interope- rabilitás tűnik. Mindez erősen kihat a könyvtárosképzésre, illetve annak tematikájára is.
(Murányi Lajos)

02/286
BLOSSER, John -  LIGHTMAN, Harriet -  McHUGH, 
William A. -  REN, Anna: Aggregator services evalua
tion: not an easy comparison = Ser.Libr. 41 .vol. 2001. 
1.no. 65-78.p. Bibliogr. 11 tétel.

Aggregátor szolgáltatások értékelése -  nehéz ösz- 
szehasonlítás

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Állománygyarapítás; 
Elektronikus folyóirat; Felmérés [forma]A Northwestern University könyvtárának elektronikus publikációkkal foglalkozó munkacsoportja azt

a feladatot kapta, hogy tekintse át és értékelje az aggregátor szolgáltatásokat, az elektronikus publikációk kiadót és az elektronikus folyóiratokhoz szükséges szoftverek forgalmazóit, annak megállapítására, hogy melyik szolgáltatás tudná a legjobban kielégíteni a könyvtár használóinak igényeit. A munkacsoport kidolgozta az értékelés alapjául szolgáló kritériumokat és kérdéseket. Ezeket alaposan tanulmányozva ajánlásokat tett a könyvtárnak az elektronikus folyóiratok gyarapítására. A cikk összegzi a munkacsoport módszereit és következtetéseit.
(Autoref.)

02/287
KIM, Hak Joon: The transition from paper to electronic 
journals: key factors that affect scholars’ acceptance of 
electronis journals = Ser.Libr. 41.vol. 2001. 1.no. 
31-64.p. Bibliogr. 160 tétel.

Átállás elektronikus folyóiratokra -  hogyan fogad
ják a kutatók?

Elektronikus folyóirat; Kommunikáció; Tudományos 
kutatásAz elektronikus folyóiratok témájának tárgyalása előtt át kell tekinteni az eredeti folyóiratrendszert, mert a papír alapú folyóiratok hagyományos rendszerének fejlődése, szerepe és hátrányai jól megvilágítják az e-folyóiratok sikerességéhez szükséges alapkövetelmények némelyikét. A számos hátrány (melyek legfontosabbjai a magas költségek, a hosszú átfutási idők, a folyóiratok „elszaporodása” és a referáló rendszerrel összefüggő problémák) miatt alternatívák keletkeztek: mikroformátumok, szinopszis- és levél-újságok, elő- és különnyomatok, s végül az e-folyóiratok. Az 1980-as évek végére kialakult, listserv-alapú, Interneten terjesztett és népszerűvé vált e-folyóiratok közül sok (és az újabbak legtöbbje) a 90-es években már a hipermédiás, grafikus keresési lehetőségekkel (pl. Mosaic, Netscape) is rendelkező webet választotta a terjesztés fő eszközének. A weben terjesztett e-folyóiratok
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száma növekszik, az azonban még meg nem mondható, hogy a tudományos e-folyóiratoknak a hagyományos tudományos kommunikáció alternatív formájaként elért sikere a növekvő' mennyiségnek, vagy néhány kiemelkedó'en sikeres darabnak kö- szönhető-e.Az e-folyóiratok gazdasági, technológiai és kognitív aspektusait tekintve a papírról az elektronikus hordozóra való átállás jótékony hatásai nem tagadhatok. A legnagyobb akadály a tudományos e-folyó- iratok hitelének kérdése. Annak ellenére, hogy sok e-folyóirat már szerkesztési folyamatába illesztette a cikkek minó'ségi ellenőrzésének olyan formáit, mint a hagyományos folyóiratok, a felmérések és vizsgálatok azt mutatják, hogy a nagy többség szerint az elektronikus médiumon publikált cikkek minősége általában alacsonyabb, mint a hagyományos papír-hordozón megjelenteké. S mivel mindezidáig nincs semmiféle garancia arra, hogy a formális tudományos elismerések szempontjából az elektronikus publikációkat figyelembe veszik, mindazok, akiknek fontos az előmenetel, a szakmai karrier, nem e-folyóiratokban teszik közzé tanulmányaikat. Amíg a tudományos és felsőoktatási elismerési rendszer teljesen be nem fogadja az e-folyóiratokban való publikálást, ez a tény negatív hatással lesz az e-folyóiratoknak a tudományos kommunikáció formális rendszerébe való teljes integrációjára. Ez azonban az e-folyóiratok publikációinak teljes megbízhatóságáig nem fog bekövetkezni.
(Mohor Jenő)

02/288
BERTEAUX, Susan S. -  BRUEGGEMAN, Peter: Elec
tronic journal timeliness: comparison with print = 
SciTechnol.Libr. 41.vol. 2001. 2.no. 101-118.p.

Az elektronikus folyóiratok megjelenési idejének 
összehasonlítása a nyomtatott változatokkal

Elektronikus folyóirat; Folyóirat; Folyóiratkiadás1999-ben és 2000-ben a Scripps Óceánkutató Intézet könyvtára összehasonlította nyomtatott folyó

irat-állományát az elektronikusan is rendelkezésre álló folyóiratokkal. Az 1999-es tanulmány kimutatta, hogy a nyomtatott folyóiratok 16%-a elektronikusan nem állt rendelkezésre, vagyis az állomány 84 százaléka a nyomtatott változat beérkezésekor online módon is elérhető volt. A 2000-ben végzett tanulmány idején az elektronikusan nem hozzáférhető folyóiratok aránya 6%-ra csökkent, azaz az állománynak már 94 százaléka elektronikus formában is rendelkezésre állt.
(.Autorej. alapján)

02/289
FALK, Howard: How should libraries handle ebooks? = 
EI.Libr. 20-Vol. 2002. 1.no. 55-57.p.

Hogyan kezeljék a könyvtárak az elektronikus 
könyveket?

Elektronikus könyv; Feldolgozó munkaAzt hitték az amerikai könyvtárosok, hogy a netLibrary működése lehet a könyvtári elektronikus könyvek jövőjének a modellje. Ma már tudják, hogy nem az: 2001 októberében ugyanis a netLibrary bejelentette, hogy eladják, mivel nincsenek tőkeerős befektetői, november közepén pedig már csődöt jelentett. A társaság utoljára közel negyvenezer műből álló archívumot kezelt -  ebben több mint száz kiadó, ötezerötszáz könyvtár és egyéb intézmény anyagait is beleértve. (Jelenleg még szolgáltat a netLibrary az érvényes szerződések nyomán, de néhány szolgáltatása már szünetel.) Az Online Computer Library Center (OCLC) bejelentette vásárlási szándékát, de a részletek még nem voltak ismeretesek a cikk megírásakor.A netLibrary bukása még jobban kihangsúlyozza azt az igényt, hogy a könyvtárak az e-könyvek terén jobb megoldásokat keressenek. Az egyik alternatíva eddig a hordozható olvasókészülékek beszerzése volt (RCA REB készülékek általában), ezekre rámásolták a néhány beszerzett e-könyvet, és rövid határidővel kölcsönözték ezeket. Az új minőségű
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könyvtári szolgáltatások bevezetésének kulcsa a másolás lehetősége. Erre már most van mód a szerzői jogvédelem alá nem eső művek esetében, és alkalmazható lenne a védelem alatt állókra is. (A hagyományos könyvekkel ellentétben, ha egy e-köny- vet kikölcsönöz valaki, nem kell megvárnia az olvasónak, hogy visszahozzák, hiszen kaphat egy másik másolatot. Az internetről e-könyvek ezrei tölthetők már le, s ez jóval nagyobb választékkal kecsegtet, mint amilyet egy átlagos könyvtár az olvasóinak nyújtani képes.)A szerzői jogvédelem alá nem eső műveket olvassák a legkevésbé; ezeket több internet-címről be lehet szerezni, A legnagyobb a Project Gutenberg (http://promo.net/pg), amelyen több mint tizenhétezer 1923 előtt megjelent mű található, és amelyek díjtalanul letölthetők.Ezek a könyveket egyszerű szöveg-formátumban tárolják, de a jobb olvashatóság érdekében át lehet formázni őket. (Mindegyik szöveg előtt terjedelmes bevezető található -  ezek törölhetők esetleg - ,  ennél több munkát igényel, ha a szövegeket a hordozható olvasókészükékeken kívánjuk megjeleníteni, ugyanis konvertálni kell. Ha a könyvtárak vállalkoznának a szövegkonvertálás megtanulására, a szerzői jogvédelem alá nem eső műveket szolgáltathatnák azoknak az olvasóiknak, akik maguk nem képesek erre. A szolgáltatást a könyvtár honlapján is elérhető lenne. (Akinek nincs internet-hozzáférése, bérelhetne a könyvtártól olvasókészüléket; a műveket nem is kellene visszahozniuk az olvasóknak, csak a készüléket.)Más a helyzet a szerzői jogvédelem alá eső művekkel. Sajnálatos módon a könyvtárakkal való korrekt kapcsolat kialakítása helyett a kiadók olyan szoftvereket alkalmaznak, amelyek korlátozzák az olvasást (másolásvédelem, a felhasználási idő szabályozása). A megoldás az lehetne, ha a kiadók az adott e-könyvet a korlátozó szoftverrel együtt adnák el, s ezt szükséges esetén fel tudná oldani (pl. másolatokat készíthetne olvasóinak), de a kölcsön

zött művek másolásvédelemmel lennének ellátva. Az internet-kapcsolattal rendelkező olvasók pedig a könyvtár honlapjáról kölcsönözhetnék ezeket.Az e-könyvek könyvtári megjelenése több változással is jár:-  a könyvtárvezetésnek fel kell készítenie a könyvtárosokat az új teendőkre (a fájlok letöltése, tárolása, konvertálása); igaz, ezekre a készségekre a 21. században amúgy is szükség van.-  elég egy-egy e-könyvet beszerezni akkor, amikor valamelyik olvasó kéri, és maga a beszerzés is nagyon gyorsan lebonyolítható; ez további problémákat okoz: a költségvetésben, a szállítókkal tartott kapcsolatokban;-  a könyvtár számítógépén tárolt e-könyveknek szerepelniük kell a katalógusban is; ez felveti egy esetleges központi ekönyv-katalógus lehetőségét is (pl. egy konzorciumon belül).
(Murányi Lajos)

02/290
MAYNARD, Sally -  McKNIGHT, Cliff: Electronic books 
for children in UK public libraries = EI.Libr. 19.vol. 
2001. 6.no. 405-423.p. Bibliogr.

Elektronikus könyvek gyermekeknek brit közkönyv
tárakban

Elektronikus könyv; Felmérés [forma]; Gyermek- és 
ifjúsági olvasók; Igénykutatás könyvtári szolgáltatá
sokraA cikk egy felmérésről számol be, melynek keretében gyermek-könyvtárosok véleményét vizsgálták az elektronikus könyvekről. Az Egyesült Királyság 208 önkormányzatának útján kérdőíveket küldtek szét a közművelődési könyvtárak gyermek-részlegei vezetőinek. A válaszadás 77 százalékos volt. Főbb eredmények: a könyvtárosok általában pozitívan állnak hozzá a gyűjtemények elektronikus könyvekkel való bővítéséhez, már ma is nagy arányban szolgáltatnak elektronikus könyveket, a legtöbben a központi könyvtáron keresztül. A
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könyvtárak kisebb része referensz-célra szolgáltat elektronikus könyveket ahelyett, hogy a nyomtatott könyvekhez hasonlóan kikölcsönözné őket. Sok könyvtáros vélekedett úgy, hogy az elektronikus könyvek új olvasókat toborozhatnak a könyvtár számára, és hogy az elektronikus könyvek szolgáltatása megváltoztatja a könyvtárosok szerepét. A válaszolók úgy gondolták, hogy az elektronikus könyvek tartósak, és jól megférnek a nyomtatott dokumentumok mellett.
(Autoref.)

Lásd még 234, 246-247, 264
Kommunikációs

technikák

02/291
ALBANESE, Andrew Richard: Revolution or evolution 
= Libr.J. 126.V0I. 2001.18.no. 48-51.p.

A tudományos kommunikáció forradalma: a 
könyvtárak új szerepe

Elektronikus publikáció; Fejlesztési terv; Folyóiratki
adás; KommunikációAz amerikai Tudományos Könyvtárak Egyesületének (Association of Research Libraries, ARL) legutóbbi adatai ijesztőek: a folyóiratok átlagára 1986 és 2000 között 226%-kal drágult, míg a monográfiáké 66%-kal. (A fogyasztói árindex ez idő alatt csak 49%-kal nőtt.) A folyóirat-lemondások mindennaposak, a tudományos monográfiák sorvadnak. Az internet megjelenése nagy változásokat eredményezett, és a felsőoktatási könyvtárak fontos szerepet játszanak ennek a változásnak az irányításában. A könyvtárosok összefogtak az oktatókkal, társaságokkal, alapítványokkal -  még kiadókkal is -  annak érdekében, hogy új módokat találjanak a tudományos kommunikáció átformálására. A könyvtá

rosok számára pozitív fejlemény, hogy a könyvtáron kívül is megértették, válságos a helyzet. -  Eddig a legtöbb kutatónak nem volt fogalma a kereskedelmi folyóiratok áráról -  fejtegette egy tanácskozáson Rick Johnson, a SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resource Coalition) igazgatója. (A SPARC az ARL kezdeményezésére jött létre a tudományos publikálás megreformálására.) Az egyetemi oktatók érdekeltek ugyanis abban, hogy tekintélyes kereskedelmi folyóiratokban publikáljanak, de nem kedvelik, ha kizsákmányolják őket.Két éves működése során a SPARC üzenete visszhangra talált a kutatók körében: 2001-ben már huszonhétezer tudós csatlakozott a Tudomány Közkönyvtára (Public Library of Science, PLoS) nevű kezdeményezéshez. Egyetértés van közöttük abban, hogy nem támogatnak olyan folyóiratokat, amely fél éven belül nem teszik ingyenesen hozzáférhetővé tartalmukat a nemzeti egészségügyi intézet élettudományi digitális archívumának, a PubMed Centralnak a közvetítésével. Az a PLoS alapelve, hogy a tudományos kutatás eredményeit rögzítő dokumetumokat nem birtokolhatja vagy ellenőrizheti egy-egy kiadó: azok mindenki számára elérhetőnek kell lenni. (El lehet képzelni, milyen ellenállásba ütközött ez a vélemény; az egyik jeles angol kiadó a PLoS-t rendkívül kockázatos vállalkozásnak nevezte, ami jobban veszélyezteti a tudósokat, mint a kiadókat.)Az oktatók már torkig vannak a folyóiratok és a monográfiák válságának emlegetésével -  jelentette ki Kate Wittenberg, a Columbia Egyetem Elektronikus Publikálás Kezdeményezés (Electronic Publishing Initiative at Columbia University, EPIC) vezetője, aki a könyvtár szerepét a tudományos kommunikáció új formáinak integrálásában látja. Az EPIC legújabb vállalkozása az Amerikai Történelmi Egyesület Gutenberg-e programja díjazott munkáinak online kiadása. Ha ez sikeresnek bizonyul, a Gutenberg-e program segíthet a tudományos monográfiák újjászületésében is.
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A cikk után mintegy kiegészítésképpen, illusztrációként néhány könyvtár-barát kezdeményezés (ACLS History Project, ArXiv, Berkeley Electronic Press, BioMed Central, BioOne, Gutenberg-e History Project, HighWire Press, JSTOR, Project MUSE,
PubMed Central) rövid ismertetését és ezek URL-jét is megtaláljuk a „Tudományos kommunikáció változó arca” cím alatt.

(Murányi Lajos)

Lásd még 256

Könyvtárépítés,
berendezés

02/292
KOZUCHOVÁ, Darina: Kniznica by mala byt* miestom, 
ktorá uspokojuje reálnych, nie virtuálnych l’udí. (Medzi- 
národná konferencia Kniznice a architeltúra: riziká 
spolupráce v informacnej spolocnosti.) = Bull. SAK. 
10.roc. 2002. 1.no. 5-10.p.

A könyvtár legyen olyan hely, amely tényleges, 
nem pedig virtuális emberek igényeit elégíti ki. 
(Nemzetközi konferencia -  Könyvtár és építészet: 
az együttműködés kockázatai az információs tár
sadalomban)

Könyvtárépítés, berendezésOlomoucban 2001 folyamán azzal a céllal tartottak könyvtárépítési konferenciát, hogy keretében áttekintsék az utóbbi időben keletkezett jelentősebb könyvtári épületeket, s ennek alapján megállapítsák azokat a jegyeket, amelyeknek érvényesítése ga

rantálja a jövőben készülő épületek célszerű, ugyanakkor esztétikus voltát.A konferencia szemléjén a következő könyvtári beruházások estek át: British Library (felettébb dícsé- rőleg), Bibliothéque nationale de France (több rosszalással), a varsói központi egyetemi könyvtár, a bolzanoi egyetemi könyvtár, az alexandriai könyvtár, a libereci állami tudományos könyvtár, a morva tartományi könyvtár, a Palacky egyetem könyvtára, prágai városi könyvtár (az utóbbi kettő adaptáció, illetve rekonstrukció).Először mutatták be a szakmai nyilvánosságnak a prágai nemzeti műszaki könyvtár terveit. Felépítése 1,5 milliárd cseh koronába kerül. Átadását 2003 októberére tervezik.A szemle keretében kiderült: jól funkcionáló, kí- vül-belül esztétikus könyvtári épületet létrehozni egyike a legnehezebb építészi feladatoknak. Egy- egy jelentősebb könyvtárépület építtetőiének, tervezőjének és könyvtáros konzulensének lenni hatalmas felelősség, minthogy a rossz végeredmény hosszú éveken át a hatékony funkcionálás kerékkö
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