
mukra szükséges információkhoz. Különösen érde
kes, hogy a dokumentum foglalkoztatási és képzé
si-továbbképzési fejezete a fizikailag hátrányos 
helyzetűek koréból könyvtárosok toborzására bíztat.

(Futala Tibor)

Lásd m ég  320, 363-364

Hálózatok:, regionális 
rendszerek

02/356
Vous devez filtrer Internet. Quoique = Bull.Bibl.Fr. 47. 
vol. 2002. 4.no. 56-60.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven 

Vita az internet szűréséről

Cenzúra; Számítógép-hálózat

A BBF (Bulletin des bibliothéques de France) és az 
Enssib (Ecole nationale supérieure des sciences de 
Finformation et des bibliothéques) 2002 márciusá
ban a párizsi könyvszalonban vitát rendezett az 
internet cenzúrázásának témájában, amely alkal
mat adott a különféle, olykor ellentétes vélemé
nyek kifejtésére. Az amerikai példával kezdve a 
cikk vezetési, gazdasági és politikai szempontból 
elemzi az információk szűrésének gyakorlatát. 
Egyes hozzászólások az információk szabad áramlá
sa mellett szálltak síkra, míg mások a felügyelet nél
küli teljes szabadság visszásságaira figyelmeztet
tek. Egy dolog biztos: a kérdés korántsem tekinthe
tő lezártnak.

(Auntoref.)

02 /357
R A ZEQ , Abdul -  YO U N IS, Mustafa: The perception 
and administrative effect of Internet usage in Jorda
nian university libraries = Online Inf.Rev. 26.vol. 2002.
3.no. 193-208.p. Bibliogr.

Az internet használata és hatása a könyvtári mun
kafolyamatokra jordániai egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Felsőoktatási 
intézmény; Munkafolyamat; Munkaszervezet; Számí
tógép-hálózat

A tanulmány során 13 jordániai egyetemi könyvtár 
internethasználatát vizsgálták. A vizsgált könyvtá
rak főleg technikai szolgáltatásokra (állománygya
rapítás, katalogizálás), tájékoztatási szolgáltatások
ra és weblapok közzétételére használják a hálóza
tot. A könyvtárvezetők könyvtáraik állományának 
kiegészítőjét, a CD-ROM adatbázisok kiváltóját és 
a nyomtatott folyóiratok előfizetési költségekeinek 
megtakarítási lehetőségét látják benne, de úgy tart
ják, hogy a hálózat sohasem helyettesítheti a nyom
tatott könyveket. Úgy vélik, a hálózat jó hatással 
van a személyzet elégedettségére, motivációjára, a 
szolgáltatások sebességére és kényelmére, a haszná
lók elégedettségére, ám alig van hatással a könyvtá
rak költségvetésére. Optimális kihasználását a kö
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vetkező tényezők akadályozzák: gyakorlat hiánya, 
téves elképzelések az internetről, a webhelyek nem 
rendeltetésszerű használata, az információk bizony
talan hitelessége, a cenzúra, a szerzői jog, a kevés 
jó minőségű munkaállomás és a nyelvi problémák.

(Autoref. alapján)

02 /358
S Z C Z E R B A C Z , Monika: Internet w bibliotece = Porad- 

nik Bibi. 2002. 6.no. 8-8.p.

Internet a könyvtárban

Szakkönyvtár -pedagógiai; Számítógép-hálózat

A Báthory István alapítványnak köszönhetően ju
tott hozzá a chelmi pedagógiai könyvtár internet
hez. Élve a lehetősséggel, gyors ütemben bővítette 
ki szolgáltatásai körét. Ebbéli kínálata a következő
képpen alakult:

-  Információkeresés használói megrendelésre.

-  „Szörfözés” lehetővé tétele a könyvtárhasználók 
számára (négy internetes munkahely kialakításá
val.)

-  Internethasználati tanfolyamok szervezése. 
(2001-ben a saját személyzet és az iskolai könyv
tárak személyzete részesült ilyen kiképzésben.)

-  Tanfolyamok pedagógusok számára, hogy az 
internetet oktató munkájukban hasznosítani 
tudják.

-  Tanulók oktatása az internet használatára. 
(Egyebek mellett a 2001. évi téli szünetben volt 
a könyvtárnak sikeres vállalkozása Virtuális tú
rák Lengyelországban címen.)

-  Módszerteni tanácsadói tudásszint elérése érde
kében szervezett tanfolyamok.

-  Internethasználati segédletek készítése és ter
jesztése.

Az internet-tulajdonlás és a vele végzett szolgáltatá
sok kínálata megnövelte a könyvtár presztízsét. 
Környezetében az intézményt a modern technológi

ák terjesztési központjának tartják. Ez annál is fon
tosabb, mivel másutt egyelőre nincs hol gyakorolni 
a világháló használatát.

(Futala Tibor)

0 2 /3 5 9
SHVARTSM AN , Mikhail: The S O N E G O S  website as a 
gateway to the libraries of the Commonwealth of Inde
pendent States = IFLA  J. 28.vol. 2002. 2.no. 69-73.p.

Res. francia, német, orosz és spanyol nyelven

A SONEGOS nevű honlap mint kapu a FÁK-orszá- 
gok könyvtáraihoz

Együttműködés -nemzetközi; Honlap; Nemzeti 
könyvtár; Számítógép-hálózat

Az Orosz Állami Könyvtár (http://www.rsl.ru) web
hely projektje, a SONEGOS azzal a céllal indult, 
hogy internet-hozzáférést nyújtson a FÁK országai
nak könyvtáraihoz. A cikk röviden áttekinti a pro
jekt célkitűzéseit, problémáit és történetét. Összeha
sonlítja a FÁK-országok könyvtári webhelyeit, utal
va a tartalmukban, nyelvi szabályaikban és interak
tivitásukban meglévő hasonlóságokra és különbsé
gekre. Azt remélik, hogy a SONEGOS projekt segít 
a különböző FÁK-országok könyvtárai közötti digi
tális szakadék áthidalásában azzal, hogy az együtt
működés és az információtechnológia cseréjének 
eszköze lesz. A szerző véleménye szerint minden 
FÁK-országban a nemzeti könyvtár lehetne a leg
jobb „kapu” az ország többi könyvtárához.

(Autoref.)

Lásd még 306, 314-317, 320, 324, 326, 339, 344, 
346, 349, 351, 362, 382-383, 391, 394-395
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Könyvtártudományi,
informatikai
tájékoztatás

0 2 /360
SO RD YLO W A , Barbara: „Przegl^d Biblioteczny” tra- 

dycja i wspólczesnosc. (75 lat czasopisma.) = Przgl. 
Bibi. 70.rocz. 2002. 1/2.no. 67-87.p.

Rés. angol nyelven

Przegl^d Biblioteczny -  hagyomány és korszerű
ség. (A folyóirat 75 éve)

Folyóirat -könyvtári

Lengyelországban a mi Könyvtári Figyelőnk funkci
óival és periodicitásával szinte „hajszálra” egyező 
szakfolyóirat, a Przegl îd Biblioteczny (Könyvtári 
Szemle) 1927-ben Krakkóban indult, így nemrég 
ünnepelte fennállásának hetvenötödik évforduló
ját. (A folyóiraton egyébként hetvenedik évfolyam 
szerepel, mivel a német megszállás éveiben nem je
lenhetett meg.) 1948-ban a szerkesztőség átköltö
zött Varsóba, azóta a lengyel könyvtárosegyesület 
és az Akadémiai Könyvtár adja ki.
Rovatai a következők: Tanulmányok, vélemények, 
nézetek -  Javaslatok -  Közlemények, jelentések, be
számolók -  Recenziók -  A könyvtárosegyesület éle
téből -  Az Akadémiai Könyvtár életéből -  Halálozá
sok -  Hazai krónika -  Külföldi krónika -  Bekül
dött kiadványok -  Szerzők jegyzéke. Melléklete re
ferátumokat közöl a külföldi könyvtártudományi 
és tudományos tájékoztatási szakirodalomból.
A folyóirat példányszáma a hetvenes évekig bezáró
lag 2 ezer körül mozgott, aztán igencsak felfutott: 
1980-ban 6130 példányt ért el. Jelenleg (most már 
néhány éve) 900 példánynál tart. Ebben változást 
(növekedést) csak az elektronikus változat fog hoz
ni.
A referált jubileumi beszámoló az itt is közölt ada
tokon kívül méltatja a szerkesztők és a szerzők

munkásságát, s azt, hogy a folyóirat mindig szinté
zisbe tudta hozni a hagyományt és a korszerűséget.

(Futala Tibor)

Kutatás és termelés 
információellátása

Lásd 303-304

Oktatás információ
ellátása

02/361
S E C K E R , Jane -  P LE W E S , Louise: Traditional and 
electronic study packs: a case study of the production 
process = Program. 36.vol. 2002. 2.no. 99-109.p. 
Bibliogr.

Hagyományos és elektronikus oktatócsomagok: 
esettanulmány az előállítási folyamatról

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; Elekt
ronikus könyvtár; Oktatás információellátása; Szerzői 
jog

A cikk a University College London (UCL) két pro
jekttel kapcsolatos kutatásáról számol be -  egy
aránt megvizsgálja a hagyományos (nyomtatott) és 
elektronikus oktatási csomagok előállítási folyama
tait, költségeit és forrásait. Összehasonlítja az elekt
ronikus tanfolyamok szerzői jogi mentesítésének 
és digitalizálásának házon belüli, illetve külső vállal
kozó bevonásával történő megvalósítását. Értékeli 
az UCL által használt HERON szolgáltatást. Megál
lapítja, hogy az elektronikus tanfolyamok és szol
gáltatások hasznos kiegészítői az oktatásnak, de lé
nyeges eszköz- és személyzet-igényei vannak -  eze
ket részletesen tárgyalja. Annak ellenére, hogy a 
cikk az UCL esettanulmányára épül, a szerzők re
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mélik, hogy eredményeit más felsőoktatási intézmé
nyek is felhasználják.

(Autoref. alapján)

Közérdekű
tájélcozatás

02 /362
ROM AKKANIEM I, Pirkko: Suomi.fi -  tie julkisiin 

palveluihin = Signum. 2002. 4.no. 69-70.p.

A suomi.fi -  út a közszolgáltatásokhoz

Honlap; Közérdekű tájékoztatás; Számítógép-háló
zat; Tájékoztatás -közigazgatási

2002 áprilisában nyitották meg a suomi.fi portált, 
amely a finn közigazgatás összes területéről nyújt 
hálózati szolgáltatást. A www.suomi.fi címen az ál
lampolgárok hozzájuthatnak az összes állami és ön- 
kormányzati hivatalról és intézményről szóló alap- 
információhoz. A portál központi adattartalmát az 
alábbi tárgykörökre osztották: lakás és család; okta
tás és könyvtárak; kultúra, szabadidő; törvények és 
jog; közlekedés és utazás; bevándorlás és külföldre 
költözés; pénzügy és tulajdon; Finnország mint tár
sadalom; egészség és táplálkozás; támogatások és 
kedvezmények; környezet és természet. Külön 
tárgykörként szerepeltetik a közigazgatás szerveze
teit és hivatalait, s itt betűrendes lista található a hi
vatalokról, amelyeknek a neve linkként működik a 
saját honlapjukhoz. Az új szolgáltat ás alkalmas 
arra, hogy kiváltsa az eddig nyomtatott formában 
megjelent „Az állampolgár kézikönyve” című kiad
ványt. A felsorolt tárgykörökben több mint száz 
szervezet hálózati szolgáltatásai megtalálhatók, 
amelyeket csatlakoztattak a portálhoz. A linkek szá
ma közel 1800.
A szolgáltatás finn és svéd nyelvű. A bevándorlás
sal és külföldre költözéssel kapcsolatos tárgykör vi
szont angolul is megtalálható, kiegészítve még a be

vándorlókat érintő egyéb szolgáltatások (pl. iskoláz
tatás) információval.
Keresési lehetőséget kínál a hálószolgáltatás a por
tál tartalmán kívül a népesség-nyilvántartó köz
pont fenntartotta közigazgatási címtárban, a 
JULHA-ban, valamint a Települések Szövetsége ál
tal működtetett települési adattárban.
A portálhoz történő csatlakozásnak számos alterna
tívája van. A technika lehetőséget ad a „szétszórt” 
információtermelésre, azaz minden egyes szervezet 
maga tarthatja naprakészen linkjei adatait, illetve 
javasolhatja új linkek bevezetését vagy régiek eltá
volítását.
A portált a pénzügyminisztérium finanszírozza. A 
fejlesztésről külön szerkesztői tanács dönt.

(Sz. Nagy Lajos)

0 2 /3 6 3
P E A S LE Y , Bob: It takes a virtual village to empower 
all the villagers = Am.Libr. 33.vol. 2002. 6.no. 54-56.p.

„Virtuális falu” a Charlotte megyei könyvtárban

Hátrányos helyzetű olvasó; Információtechnológia; 
Közérdekű tájékoztatás; Közművelődési könyvtár; Ol
vasószolgálat

A Charlotte és Mecklenburg megyei könyvtár 
(Észak-Karolina, USA) számítógépes és tanuló-la
boratóriuma, az ún. „virtuális falu -  kommunikáci
ós központ” 1995-ben nyílt meg a szövetségi keres
kedelmi minisztérium támogatásával közel 140 
négyzetméteren, 12 személyi számítógéppel, nyolc 
Macintosh-sal, szkennerekkel és szövegszerkesztő 
(DTP) alkalmazásokkal, valamint 500 CD-ROM- 
mal. Nemcsak az eszközök használatát biztosította 
a könyvtár, hanem meg is tanította arra az olvasó
kat. Olyan hátrányos társadalmi csoportok jutottak 
hozzá a legmodernebb kommunikációs technológi
ához, akik egyébként sohasem tudták volna a ma
guk erejéből elérni ezeket.
A részleg sikerén felbuzdulva hamarosan -  a lakos
ság még szélesebb körét megcélozva -  a bővítés
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mellett döntöttek. A tervek megvalósításához két 
nonprofit, közreműködésre kész partnert találtak, 
a Program for Accessible Livingzt és a Carolina 
Computer Access Centert, akik a program kialakítá
sában és megvalósításában mindvégig részt vettek. 
A bővítés során a meglévőnél hétszer nagyobb alap
területen, több mint 1000 négyzetméteren nyújt a 
könyvtár szolgáltatásokat a csúcstechnológia ered
ményeinek felhasználásával. (Az átépítés költségeit 
kötvénykibocsátással fedezték, a berendezéseket sa
ját költségvetésükből szerezték be). A 2001 augusz
tusában felavatott részleg jelenleg heti 71 órát tart 
nyitva, látogatóinak száma havonta eléri a nyolc és 
fél ezret. A kiszolgálást kilenc fős személyzet bizto
sítja. A helyiség és a bútorzat kialakításánál ki
emelt figyelmet szenteltek a mozgássérülteknek és 
a többi fogyatékkal élő csoportnak. Jelenleg 90 sze
mélyi számítógéppel és Macintosh-munkaállomás- 
sal rendelkeznek; 16 gépen speciális hardvereszkö
zök (képernyőnagyítók, Braille-nyomtatók, lábbal 
kezelhető egér stb.) és szoftverek (pl. hangfelisme
rő szoftver) segítik a mozgássérült, csökkentlátó, 
vak, nagyothalló vagy egyéb testi fogyatékkal ren
delkező olvasókat. A hétköznapi szövegszerkesztő 
igények kiszolgálása mellett az amatőr művészek, 
zeneszerzők és videorendezők számára professzio
nális berendezéseket és szoftvereket biztosítanak.
A képzésről sem feledkeznek meg: a számítógépes 
ismeretek alapjait havonta harminc rövid tanfolya
mon lehet elsajátítani, de két készüléken — 130 vi
deofilm segítségével -  önálló tanulásra és ismeret- 
bővítésre is van lehetőség. (Sokan az itt tanultak ré
vén jutottak újra munkalehetőséghez). A legnépsze
rűbb eszközöket, mint pl. a képernyőnagyítót ha
marosan a fiókkönyvtárakban is telepíteni fogják.

(Murányi Lajos)

0 2 /3 6 4
ELFIM OVA, Tat’ána: Pravovoe prosvesenie invalidov -  
sredstvo ih social’noj zasity = Bibliotéka. 2002. 1.no. 
30-31.p.

Jogi ismeretterjesztés rokkantak körében

Konferencia -nemzeti; Közérdekű tájékoztatás; Testi 
fogyatékos olvasó

A Vakok Oroszországi Állami Könyvtára az Open 
Society támogatásával területközi szemináriumot 
szervezett „A szakkönyvtárak és a társadalmi szer
vezetek szerepe a hátrányos helyzetűek felvilágosí
tásában a jog területén” címmel. A szemináriumon 
Oroszország 12 régiója vakokkal foglalkozó könyv
tárainak vezetői és szakemberei, az erre szakoso
dott kiadók munkatársai, a vakok társadalmi szer
vezeteinek képviselői, vak ügyvédek és a jogi felső- 
oktatásban tanuló vak egyetemisták, főiskolások 
vettek részt. A nyitó előadás, amelynek témája a 
nyilvános könyvtárak bázisára alapozott jogi infor
mációs központok hálózatának létrehozása volt, kü
lönös figyelmet szentelt e centrumok vakok számá
ra kialakított könyvtárakban való elhelyezésére.

A szeminárium résztvevői megvitatták a jogi infor
mációszerzés napjainkban felmerülő problémáit, a 
használók számára nyújtható jogi tájékoztatás és 
az új technológiák által támogatott új szolgáltatá
sok bevezetésének lehetőségeit. A szeminárium 
egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a 
hátrányos helyzetűek számára a jog területéről szár
mazó információk ismerete szociális helyzetük vé
delmét, támogatását és szociális integrációjuk lehe
tőségét nyújthatná. A körükben végzett felmérések 
azonban világosan mutatják, hogy életüket komo
lyan és negatív irányba befolyásolja a hatályban 
lévő és folyamatosan változó törvénykezési doku
mentumok ismeretének hiánya. Ennek következté
ben nem tudják megvédeni saját állampolgári jogai
kat sem a munka, sem a képzés, sem az információ
hoz jutás területén.
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A vakok speciális könyvtárai és az őket támogató 
társadalmi szervezetek anyagi-technikai bázisuk 
megerősítésével -  elektronikus szolgáltatások, kom
munikációs csatornák -  abban nyújthatnak segítsé
get, hogy az információ könnyebb, gyorsabb és 
önálló elérését biztosító környezetet alakítanak ki. 
Az utóbbi években megnőtt a jogi fakultásokon a 
gyengén vagy egyáltalán nem látó hallgatók száma 
(a jogászi tevékenység a vakok igen tipikus szakte
rülete), a jogi információt számukra öregbetűs és 
Braille-írással készült, ill. hangos információhordo
zón kell nyújtani, elektronikus úton elérhető adat
bázisokat és adatbankokat kell létrehozni -  sőt: a 
megfelelő technikai háttér megteremtésével mind
ezekhez biztosítani kell a hozzáférést is. A Tula, 
Szmolenszk, Tver, Kaluga, Sztavropol könyvtárai
ból származó és a szemináriumon ismertetett ta
pasztalatok szerint ezek a feladatok csak a nyilvá
nos könyvtárak bázisán létrehozott jogi informáci
ós központok egymással összekapcsolt hálózatának 
segítségével valósíthatók meg.

A fentiek mellett fontos szerepet játszik az informá
ció-ellátásban a folyamatos felvilágosító tevékeny
ség. A vakok könyvtáraiban olyan klubok működ
nek, ahol a jogi tanácsadásra állandó munkatárs áll 
rendelkezésre -  anélkül, hogy maga a könyvtár át

akarná venni az egyéb jogi szervezetek és irodák fel
adat- és hatáskörét. Gyakran kerül sor a könyvtá
rakban olyan tréningek, kerekasztal-beszélgetések 
szervezésére is, ahol egy-egy téma (pl.: Hogyan véd
jük meg jogainkat?) megvitatására van lehetőség, a 
meghívottak között ott vannak az általános és kö
zépiskolások, az egyetemisták és a hátrányos hely
zetű gyermekek szülei mellett a helyi és regionális 
törvénykezési és a végrehajtó hatalom képviselői. 
Napjainkban a nyilvános könyvtárakban egyre 
több olyan olvasói helyet alakítanak ki, amelyeket 
Braille-írást olvasó készülékekkel és hangszintetizá
torokkal szerelnek fel, és megindult a személyi szá
mítógépek és a jogi információs adatbázisok hasz
nálatának oktatása a vakok körében.
Bár a szeminárium idején az előadók hosszan sorol
ták a problémákat is, az összejövetel hangulatának 
végkicsengése mégis optimista és bizakodó volt: az 
előadások bizonyítékokkal támasztották alá a nyil
vános könyvtárak bázisán létrehozott jogi informá
ciós központok létezésének fontosságát, és kiemel
ték az állami, szociális gondoskodás és a költségve
tési támogatás föderációs és helyi szintű törvényke
zésben lefektetett, kötelező feladatát.

(H angodi Ágnes)

Lásd m ég  329

816 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4


