
Saját fejlesztésű hordozható olvasókészülékeket is gyártanak az e-könyvekhez -  ezek jelenleg nem kompatibilisek egymással. Az e-könyvek népszerűségük miatt a piaci részesedés felét fogják kitenni tizenöt év múlva. A hagyományos kiadói tevékenységet még nem szorította háttérbe az internet: a világhálót elsősorban információkeresésre használják az emberek, olvasásra továbbra is a nyomtatott dokumentumokat részesítik előnyben. Bevonult ellenben az internet a könyvek reklámozásába és ér

tékesítésébe (több száz online könyvesbolt működik már az országban).A könyvtárak is élnek az internet adta lehetőségekkel: honlapokat üzemeltetnek, és különböző szolgáltatásokat működtetnek (referensz-kérdések megválaszolása, szakirodalom-keresés, helyi kiadványok digitalizálása). Mind a hagyományos, mind a digitális könyvtárak dinamikusan fejlődnek Kínában, szép jövő vár a virtuális térben való olvasásra is.
(Murányi Lajos)

D igita lizá lás

05/089POT^GA, Joanna: Digitalizacja czasopism w bibliotékád! europejskich = Biul.Inf.BN. 2004.1.no. 6-8.p.
Folyóiratok digitalizálása az európai könyvtárak
ban

Digitalizálás; FolyóiratA könyvtárak értékes gyűjteményrészeinek digitalizálása az 1970-es években kezdődött a Gutenberg Projekt-tel. A technológiai fejlődés napjainkban egyre több olyan projekt megvalósítását teszi lehetővé, amelyben az analóg anyagokból digitális változat készül, nem csak a régi értékes kéziratok és nyomtatványok, hanem fényképek, zenei anyagok, térképek, újságok és folyóiratok esetében is.

A digitalizálás kezdeti időszakában a projektek anyagai között ritkán szerepeltek folyóiratok. Talán az volt ennek az egyik oka, hogy a folyóiratok őrzésére és védelmére jól bevált addig és még azután is a mikrofilm-technika. Jelenleg egyre inkább jellemző, hogy a könyvtárak a folyóirat-gyűjteményüket digitalizálják. Ez elsősorban a 19. és 20. századi savas papíron megjelent anyagokat érinti, amelyeknek az élettartama kb. 150 év. Az új technológia egyik nehézsége pedig éppen az optikai lemez élettartama, amely átlagosan kb. 10 év. Ezért a digitális anyagokkal kapcsolatban nélkülözhetetlenül fontos a rendszeres aktualizálás.A ‘90-es évektől kezdve a nemzeti könyvtárakban nagy számban indultak olyan programok, amelyek a gyűjtemény legrégibb és legértékesebb anyagainak digitalizálását valósították meg.Kezdetben ezek a kéziratokra és régi nyomtatványokra koncentrálódtak, majd idővel a folyóiratok
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ra is sor került. A holland Metamorfózis projekt (www.metamorfoze.nl) az 1869 és a II. világháború közötti időszakban megjelent holland nemzeti napilapok mikrofilmre másolását és digitalizálását tűzte célul. A Német Nemzeti Könyvtárban (Frankfurt am Main) az 1933-1945 között emigrációban megjelent német időszaki kiadványok digitalizálását valósították meg (Exilpresse Digital -  http://deposit. ddb.de/online/exil/exil.htm). Érdekes internetes sajtóarchívum található az oxfordi egyetemen is Régi Folyóiratok Internet Könyvtára címmel (www.bodley.ox.ac.uk./ilej/) érhető el, melyet az e-Lib (Electronic Libraries Programme) keretében 1996-1999 között valósítottak meg. Célja a 18-19. század valamennyi sajtótermékének digitalizálása és széles körű hozzáférhetővé tétele volt. Az adatbázisban részletes szerzői, cím és tárgyi indexek segítik a tájékozódást. A programnak köszönhetően olyan periodikumok váltak elérhetővé, mint az „Annual Register” (1758-1778), „The Builder” (1843-1852), „Gentleman’s Magazine” (1731-1750), „Notes and Queries” (1849-1869) stb.Összegezve az európai nemzeti és egyetemi könyvtárak digitalizálási projektjeit megállapítható, hogy mind az anyagok kiválasztásában és digitalizálásában jellemző volt a körültekintő és megfontolt kritériumokon alapuló megvalósítás.A lengyel könyvtárakban a régi folyóiratok digitalizálásának egyik első programja keretében olyan internetes oldalt hoztak létre (www.bilp.uw.edu.pl/ prasa/index.html), amely tartalmazza a régi sajtótermékek közül mindazokat, amelyek a lengyel történelemben is fontos szerepet játszottak (pl. „Chimera” [1901-1907], „Tygodnik Ilustrowany [1859-1865]).A folyóiratokkal egyidejűleg a kéziratok, inkunábu- lumok, régi nyomtatványok és a 19-20. századi regionális sajtótermékek is folyamatosan hozzáférhetővé válnak a helyi könyvtárak közreműködésével.A sajtótermékek digitalizálásának egyik fontos projektje a Lengyel Folyóiratok Digitális Gyűjteménye,

a varsói egyetemi és a nemzeti könyvtár együttműködésében. Célja, hogy az élenjáró lengyel sajtótermékek és tudományos szakfolyóiratok minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak (www.buw. uw.edu.pl/zasoby/ckcp-proj.htm). A projektben az 1661-1945 közötti időszakból azok a folyóiratok találhatóak meg, amelyek állapotuk őrzési szempontjai miatt korlátoltan hozzáférhetőek voltak. A korai projektekkel ellentétben a digitális másolatok alapjai ezekben az esetekben a mikrofilm kópiák lehetnek. Ez azzal is összefügg, hogy a Lengyel Nemzeti Könyvtár az £50-es évektől kezdve mikrofilmen tárolta a lengyel folyóiratokat. Ennek köszönhetően olyan folyóiratok is hozzáférhetővé válnak, mint a „Merkuriusz Polski” (1661), „Skamander” (1920-1928), „Ateneum Wilenskie” (1923-1939) stb.A 19-20. századi lengyel folyóiratok digitalizálása fontos kezdeményezés. Bár köztudott, hogy a digitalizálás egyetlen esetben sem azonos a konzerválással, őrzéssel, ám alkalmas arra, hogy „emlékezetben” tartsa az anyagokat akkor is, amikor azok már fizikailag tönkremennek, megsemmisülnek.A digitalizálás lehetővé teszi, hogy a lengyel sajtó gyűjteményeinek legértékesebb és nem ritkán erősen megrongálódott állapotú darabjai széles körűen és korlátozás nélkül hozzáférhetővé váljanak.
(Prókai Margit)

05/090SULISTYO-BASUKI, L.: Digitisation of collections in Indonesian academic libraries = Program. 38.vol. 2004. 3.no. 194-200.p. Bibliogr.
Az állományok digitalizálása indonéziai egyetemi 
könyvtárakban

Digitalizálás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyv
tár; Gépi könyvtári hálózat; SzoftverA cikk áttekinti az indonéziai egyetemek elektronikus állományait, kezdve az 1998-ban alapított Ganesha Digital Library Network-kel, amelyből vé
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gül kifejlődött a 87 magán és intézményi tagból álló Indonéz Digitális Könyvtári Hálózat (Indonesian Digital Libraries Network, IDLN). Az Állami Kutatási és Műszaki Minisztérium digitalizáló szoftverrel látta el az egyetemeket (Docushare), amelynek segítségével (például az Indonéz Katolikus Egyetemek Egyesületében) több mint 14 ezer dokumentumot digitalizáltak. A szerző kiemeli az indonéz könyvtári állományok digitalizálásával kapcsolatos kihívásokat.
(Autor ef.)

A udiovizuális és 
elektronikus in fo r

m ációhordozók

05/091BRATKOVÁ, Éva: Mezinárodní identifikátor ISAN pro audiovizuální díla a vznik jejich mezinárodního registracního systému = Nár.Knih. 15.roc. 2004. 2.no. 82-88.p. Bibliogr. 11 tétel.Rés. angol nyelven
Az ISAN, az audiovizuális művek nemzetközi azo
nosítója, és helye a nemzetközi regisztrációs 
rendszerekben

Audiovizuális anyag; Előzetes kiadványszámozás; 
Nemzetközi tájékoztatási rendszerAz ISO 15706 az Audiovizuális művek nemzetközi 
azonosító száma (ISAN =  International Standard Audiovisual Number) szabványt az ISO hivatalosan 2002-ben ratifikálta. A szabvány megalkotásában az audiovizuális- és filmipar ismert szervezetei vettek részt (a FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Produceurs de Film), az AGICOA (Association de Gestion Internationale des Oeuvres Audiovisuelles), és a CISAC (Confédé-

ration Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs).A szabványnak még nincs hivatalos cseh nyelvű verziója, a teljes angol kiadás szövege a Cseh Szabványügyi Intézetben található meg.Az ISAN az audiovizuális művek névjegye, mely végigkíséri a műveket „életük” folyamán, olyan adatok kíséretében, amelyek közelről jellemzik őket. Az azonosítás célja ugyanakkor a szerzői és más jogok (sokszorosítás, kiadás és eladás, nyilvános előadás, közvetítés stb.) rendezése a digitális információk és a hálózati kommunikáció világában. Az ISAN megkönnyíti az audiovizuális művek használatának követését, a kalózkiadásokat is beleértve.A szabvány az előszót és bevezetőt kivéve két fontos részből áll: az első nyolc cikkely tömören összefogja a szabvány tartalmát, a másik bővebb fejezet 4 (A, B, C, D) mellékletben a szabvány alapjait részletezi.Az ISAN egyértelműen, hosszútávon és globálisan azonosítja azt a „megfoghatatlan” bibliográfiai entitást, amit audiovizuális műnek nevezünk.Az „audiovizuális mű” kifejezés az ISAN szabvány alapfogalma. Az audiovizuális mű egymást követő, egymáshoz kapcsolódó képekből áll, hang kíséretében vagy anélkül, melynek a folyamatos lejátszásához a hordozótól függő technikai eszköz szükséges. Az ISAN másik fontos terminusa az „összetett audiovizuális mű”, amely egy vagy több audiovizuális művet vagy részművet tartalmaz.Az utolsó kifejezés a „sorozati (vagy folytatásos) audiovizuális mű” , mely egymáshoz kapcsolódó epizódokból vagy részekből áll, és rendszerint az egész sorozat közös címmel rendelkezik.Az audiovizuális művek konkrét típusához, amelynek alapján az ISAN azonosítót kiosztják, megelőző kód tartozik. Pl. AD -  kereskedelmi és reklámfilmek, DO -  dokumentumfilmek, FF -  egész estés filmek (legalább 73 perces), LV -  élő események felvételei, NE -  hírek, MM -  multimédia, ED -  ismeretterjesztő, oktató filmek stb.
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Az ISAN azonosító nem tartozik az audiovizuális mű egyetlen nem audiovizuális eleméhez sem, pl. a hangfelvételhez.A nemzetközi szabvány fontos eleme az audiovizuális művek verzióinak kérdése. Megállapodás született abban, hogy nem kapnak önálló ISAN azonosítót a különböző nyelvű verziók és a különböző formátumú (analóg, digitális, szélesvásznú) verziók. Nem vonatkozik ez az irodalmi művek különböző adaptációban készült audiovizuális művek verzióira, amelyek eltérő rendezőhöz, szereposztáshoz kötődnek. Ezekben az esetekben önálló azonosítót kapnak a különböző verziók.Saját azonosítót kapnak az összetett audiovizuális művek. Az összetett audiovizuális mű azonosítója azonban sohasem helyettesítheti a mű egy komponensére korábban kiosztott ISAN azonosítót.A sorozati audiovizuális művek minden egyes epizódja önálló ISAN azonosítót kap.Az ISAN számok alapját 16 hexadecimális számjegy alkotja, melyben tíz számjegy (0-9) és a latin ábécé hat kiegészítő betűje (A-F) szerepelhet (minden hexadecimális szám 4 bit-en kódolódik). Az első szegmens a törzsállomány, amelyhez 12 hexadecimális számjegy tartozik. A második szegmens, amely 4 hexadecimális számjegyből áll, az audiovizuális mű egyes epizódjainak vagy részeinek azonosítására szolgál. Az ISAN-nak sem az egyes szegmensekben, sem részleteiben nincs semmilyen konkrét jelentése. Az ellenőrző számjegy (17. jel) betűből (A-Z-ig) és számjegyből (0-9) egyaránt állhat.Az ISAN rövidítést az azonosító elején mindig föl kell tüntetni, a kódcsoportokat pedig kötőjellel vagy szóközzel kell elválasztani egymástól (a modell: ISAN RRRR-RRRR-RRRR-EEEE-X, a példa: ISAN 234B-DD12-6F72-0000-K vagy ISAN 1A2B 8817 4F28 0000 9).Ha az audiovizuális mű nem egy sorozat epizódja vagy része, akkor a második szegmens 4 nullát tartalmaz, ha viszont audiovizuális sorozat epizódját

vagy részét azonosítja, akkor a második szegmens hexadecimális számokat tartalmaz (és nem lehet benne 4 nulla), pl.ISAN 9CC6-4577-34D8-0224-H.Az ISAN azonosítót a központi regisztráció alapján az ISAN regisztrációs iroda a regisztráltató kérésére adja ki. Regisztráltató az audiovizuális mű gyártója, más entitás vagy magánszemély is lehet.Az ISAN kérő a kérelem keretében megadja az audiovizuális műre vonatkozó információkat (meta-adatokat). A kérés időpontjában az audiovizuális mű bármilyen fázisban lehet, akár retrospektív kérelemre is lehetőség van (a szabvány megjelenése előtt készült audiovizuális művek számára).Az ISAN azonosító állandósult jelleggel kapcsolódik az audiovizuális műhöz, tekintet nélkül annak formátumára vagy hordozójára. A kódot biztonságosan rögzíteni kell a matricán és minden további archív kópián.A digitális formában elérhető audiovizuális művön is föl kell tüntetni az ISAN számot. Ez teszi lehetővé a további legális kópiák gyártását a műről.Az ISAN rendszer működését a Nemzetközi ISAN Ügynökség a nemrég létrehozott ISAN Alapítvány keretében svájci székhellyel biztosítja. Az alapítvány tagjai között az audiovizuális ipar már említett jelentős szervezetei és képviselői találhatóak (AGICOA, FIAPF, CISAC).A nemzetközi ügynökség az egész ISAN rendszert irányítja, székhelye Genfben található, 2003-tól honlapja a http://www.isan.org címen érhető el.Az ISAN Nemzetközi Ügynökség feladata a regisztrációs irodák létrehozása vagy megszüntetése. A regisztrációk alapján az ISAN központi számítógépes regisztrációs adatbázist épít. A Nemzetközi Ügynökség támogatja, koordinálja és ellenőrzi a teljes ISAN rendszer működését.A regisztrációs irodákat a Nemzetközi Ügynökség a kérések alapján állítja föl. Jelenleg [2005. január] egyetlen kijelölt iroda (Agence Fran^aise ISAN), és kilenc kérelmező szervezet neve található az ISAN
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2005. 1. 191

http://www.isan.org


honlapján. Az ISAN regisztrációhoz szükséges adatok informatívak és ajánló jellegűek. Az audiovizuális művek leírásához szükséges adatok minimális köre a következő':-  Az audiovizuális mű címe (kötelező adat, abban a formában, ahogy a műben megjelenik)-  Eredeti nyelv (kötelező adat az ISO 639-2 kódok alapján)-  Alternatív cím az eredeti nyelven (kötelező adat, amennyiben létezik)-  Az AV mű bemutatásának ideje (kötelező adat, megadható a műben megjelenő év, vagy a gyártás éve)-  A megjelenés, nyilvánosságra hozatal éve (választható adat)-  A főrendező teljes neve (kötelező adat, vezeték- és keresztnév)-  A főszereplők vagy további közreműködők teljes neve (kötelező adat, minimum 3 szereplő vezeték- és keresztnevével)-  Más nyelvi verziók (választható adat, ISO 639-2 alapján)-  Más nyelvi verziók címei (választható adat, amennyiben létezik ilyen)-  Összetett audiovizuális műről van szó?-  A mű megközelítő hossza percekben vagy másodpercekben (kötelező adat)-  Típus (az ISAN kódjai alapján pl. sorozat: SE)-  Élő akció vagy animáció (kötelező adat)-  Koprodukcióban készült? (választható adat)-  A gyártó teljes neve (választható adat, ha létezik)-  A bemutató ország (választható adat, az ISO 3166 kódjai alapján)-  A szövegkönyvíró teljes neve (választható adat, ha létezik)-  Egyéb kiegészítő adatok (választható).
(Prókai Margit)

05/092COHEN, Laura: Issues in URL management for digital collections = Inf.Technol.Libr. 23.vol. 2004. 2.no. 42-49.p. Bibliogr. 16 tétel.
URL-szervezés digitális állományokhoz

Elektronikus publikáció; File-szervezés -gépi; Hoz
záférhetőség; Számítógép-hálózatAhogyan a könyvtári állományok a hagyományos, nyomtatott dokumentumokból hibrid állományokká alakulnak, amelyekhez a világháló digitális kiadványai is hozzátartoznak, az egységes forrásazonosító (Uniform Resource Locator, URL) kezelése a hozzáférés fontos tényezőjévé vált. A cikk felsorolja a helyi illetve távoli forrásokra mutató URL kezelésének kérdéseit, azokra az URL-ekre összpontosítva, melyeket könyvtárosok hoznak létre és kezelnek.

(Autoref.)

05/093ASHCROFT, Linda -  WATTS, Chris: Change implications related to electronic educational resources = Online Inf.Rev. 28.V0I. 2004. 4.no. 284-291.p. Bibliogr.
Az elektronikus oktatási forrásokkal kapcsolatos 
változások hatásai -  brit helyzetkép

Egyetemi könyvtár; Elektronikus folyóirat; Elektroni
kus könyv; MunkafolyamatAz elektronikus forráspiac új dokumentumtípusát, az elektronikus könyvet (e-köny) sok bizonytalanság övezi. A könnyű elérhetőség, a gyors megjelenés, az alacsony költségek, a helytakarékos tárolás kétségtelenül előnyös tulajdonságuk, így sok egyetemi könyvtár megkezdte e-könyv gyűjteményének kialakítását. Az új dokumentumtípus megjelenése, hasonlóan az e-folyóiratokhoz, a könyvtárosi szakma egészére, a könyvtári munka szervezésére is kihat. Hat az oktatásra, mert a könyvtárosoktól új jártasságok, technikai és kommunikációs képességek
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ismeretét igényli, de hat a felhasználókra, és a felhasználóképzésre is.
Terminológia. Az e-könyv terminológiájára egyelő- re a bizonytalanság a jellemző. Egyesek a nyomtatott szöveghű elektronikus formáját tekintik e-könyvnek, mások csak a „született digitális” művet értik alatta.
Az e-könyv piac. Az kétséges, hogy az e-könyvek valaha is kiszorítanák a hagyományos formákat, de az már látszik, hogy egyre növekvő számban kerülnek be az egyetemi könyvtárak gyűjteményébe. Ez felveti a szabványosítás kérdésének megoldásának szükségességét a különféle hardver- és szoftver-környezetek, navigációs megoldások, vásárlási modellek, licensz-szerződések stb. terén.
Kutatás és egyetemi könyvtárak. Sok könyvtárban megtalálható már az új dokumentumtípus, de ez nem mindig tudatos gyűjteményfejlesztés eredménye. Beszerzésük esetleges.A cikk a Liverpool John Moores egyetem felméréséről számol be, amely 127 brit egyetemi könyvtár szolgáltatásait vizsgálta. Ezek közül 53 (42%) biztosít hozzáférést e-könyvekhez, és 74 (58%) nem nyújt ilyen szolgáltatást.
Hozzáférés az e-könyvekhez. A hozzáférés közös felülete a világháló. Van lehetőség az e-könyvek saját számítógépre, kézi számítógépre (PDA), vagy speciális e-könyv olvasó készülékre való letöltésére, és ki is nyomtathatók. A speciális olvasókészülék használata azonban a könyvtárak számára nehézkes, hiszen az olvasóikat el kellene látniuk a leolvasáshoz szükséges készülékkel is, ami megnövelné a kölcsönzéssel járó adminisztrációt. A készülékek beszerzése, tárolása, karbantartása pedig többlet- költséget jelentene.Az e-könywel való ellátás a weben keresztül a többi elektronikus dokumentuméhoz hasonlóan történhet. A legnagyobb web alapú e-könyv szolgáltató a netLibrary (www.netlibrary.com). A könyvtárak megvásárolják az e-könyvhöz való hozzáférési jogot, s az olvasók „kikölcsönzik” a dokumentumo

kat. Itt is felvetődik a szabványosítás kérdése, hogy a különböző előállítók e-könyvei egymással kompatibilisek legyenek. A könyvtárak különféle kiadótól, terjesztőtől vásárolnak, nekik különösen nagy gond, hogy ezeket hogyan tudják egységes felületen eljuttatni az olvasóikhoz. Ezt próbálja megoldani egy kereskedelmi és szabványosító szervezet a „The Open e-Book Forum”, melynek feladata az elektronikus kiadványok, így az e-könyvek szabványosításának megoldása.
Gyűjteményfejlesztés. Megoldható ingyen elérhető e-könyvekkel és vásárlással is. Az ingyen elérhetők között is van értékes szakirodalom, de gyakran nem a legfrissebbek, hanem a szerzői jogi védettséget már nem élvező dokumentumok érhetők el ily módon. Ismertebb e-könyv gyűjtemények a világhálón: w w w .n a p .e d u ,http://gutemberg.net,http://free-books4doctors.com.A vásárolt e-folyóiratokat főleg a világhálón terjesztik. A legnépszerűbb ellátó a netLibrary. A vásárlás történhet előfizetési ügynökségeken vagy aggregátorokon keresztül. Nagyon figyelmesnek kell lenni a szerződések megkötésekor, s az olvasókkal is tudatni kell a használat feltételeit.
Az e-könyvek és az egyetemi könyvtárak. A gyors elérési lehetőségnek köszönhetően a gyűjteményfejlesztés a „just-in-case” modellről (feltételezetten igényelt művek beszerzése) a „just-in-time” modell (kérés szerinti eseti beszerzés) irányába tolódott el. Az egyetemi könyvtárak felismerték az új dokumentumtípus előnyeit: könnyű, gyors publikálási lehetőség, már nyomtatás előtt olvasható, folyamatosan frissíthető, alacsony előállítási költség, illetve néhány költség (nyomtatás, letöltés) áthárítható a használóra. Tartós, nem igényel konzerválást, kis helyet foglal el. Nem utolsó sorban az egyetemeken folyó új oktatási forma, a távoktatás is igényli az e-könyveket.Az e-könyvek használata azonban számos megoldandó feladatot is felvet. Nem szabad hátrányos helyzetbe hozni azokat, akik nem rendelkeznek
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megfelelő hardware-rel, s ezért nem tudnak élni az új lehetőségekkel. Nagyfokú együttműködést követel meg a könyvtáraktól az e-könyvek beszerzése. A kiadók az előfizetést vagy a használat szerinti fizetést preferálják az általános keretszerződésekkel szemben. Még nem dőlt el, mely modell fog elterjedni.
Az e-könyvek használata. Sokféle használati igény jelentkezik. A hallgatók a könnyű, Google-típusú kereséseket részesítik előnyben, ez a keresési stratégia azonban nem elegendő. Kiemelt feladat tehát a használói képzés és a keresés segítése.Iowában a West Des Moines egyetemen munkaállomásokkal felszerelt eszközcentrumot hoztak létre az elektronikus dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítására. Kísérletek azonban azt bizonyítják, hogy a tanulást, a megértést, a szövegben való eligazodást a hagyományos dokumentumok segítik jobban. A használatot segítő szervezet, a The Joint Informatin Systems Committee (JISC) E-könyv munkacsoportja, amely a gyűjteményfejlesztést segíti, irányelveket ad ki, értékeli a már működő e-könyv használati modelleket. Egyik projektjük, az EBONI (Electronic Books On-screen Interface) kifejezetten a felsőoktatási hallgatók e-könyv használatát vizsgálja. Egy másik program, a JUSTEIS pedig az információkeresési viselkedést, az információkeresési technikák használatát elemzi.
Az e-könyvek hatása a könyvtárosképző intézmé
nyekre. Az e-könyvek megjelenése kihat a könyvtárosi munka egészére, s nem hagyhatja érintetlenül a könyvtárosképzést sem. Az elektronikus és a hagyományos gyűjtemény kialakításának helyes aránya, a PC-k és laptopok használata tárolás és kölcsönzés céljára, a könyvtári gyűjteményhez való 24 órás hozzáférés, a helybeni és a távoli használat biztosítása egyaránt megfelelő jártasságokat követel.A változások kezelését az AIDA (awareness, interest and desire, action) modell szemlélteti: 1) tudatosítás, 2) érdeklődés felkeltése a szolgáltatás iránt, 3) cselekvés, a használat segítése.

A használó képzés során tudjuk megtanítani, hogyan lehet legelőnyösebben kihasználni az e-könyvek adta lehetőségeket. Különböző képzettségű, képességű, érdeklődésű, helyben levő és távoli használók számára kell megfelelő ismereteket nyújtani. A virtuális tanulási környezet is ezt igényli a könyvtáraktól.A jó kommunikációs képességek is elengedhetetlenek a jövő könyvtárosa számára. Az elektronikus források nagy száma megkívánja, hogy minden szinten képesek legyünk megfelelően kommunikálni, például rutinosan tárgyalni a legelőnyösebb szerződés megkötésére, jól együttműködni konzorciumi partnereinkkel, vagy az intézmény többi részegével (pl. információtechnológiai, gazdasági részleg).
(Szénászky Mária)

05/094SUBBA RAO, Siriginidi: Electronic book technologies: an overview of the present situation = Libr.Rev. 53.vol. 2004. 7.no. 363-371 .p.Res. francia és német nyelven
Elektronikus könyvek technológiái: a jelen helyzet 
áttekintése

Elektronikus könyvA kezdeti lelkesedés ugyan mérséklődött, de az elektronikus könyvek piacának továbbra is nagy jövőt jósolnak, hiszen megvannak az ezt alátámasztó tényezők: a globális információs infrastruktúra gyors fejlődése; a digitális formában közzétett tartalmak növekvő mennyisége; a digitális publikációk előnyös tulajdonságai (multimédiás környezet, hipertext-kapcsolatok; interaktivitás); a technológia további fejlődése, mely lehetővé teszi a hagyományos könyvhez hasonló hordozhatóságot.Az érett és az új technológiák összehasonlítására kidolgozott kritériumrendszer (a látvány minősége, tartósság, kezdeti költség, folyamatos költség, a
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használat könnyűsége, tulajdonságok, szabványosítás, extra tulajdonságok) alapján az e-könyv mindössze a különleges tulajdonságok tekintetében (a csak mutatókkal szemben kereshető szöveg, hiperlinkek, nagyobb adatsűrűség, gyors frissíthető- ség) „veri” a hagyományos könyvet.Az e-könyv előnyeinek legtöbbje azonos bármely más elektronikus formátum előnyeivel, s ez nyújtja a hagyományos könyvéhez nem mérhető rugalmasságot. Az olvasó számára: a címekhez való könnyű hozzáférés; a szövegben való keresés és a személyre szabás (fényesség, betűméret stb.) lehetősége; a multimédiás tulajdonságok. A könyvtárak számá
ra: a megrendelt címek „instant” kézbesítése, a helytakarékosság, a sérülés és elveszés megszűnése, a címek könnyű integrációja az online katalógusba. A kiadók számára: gyorsabb publikálás, alacsonyabb költség, mérhető használat. A szerző szá
mára: publikálás kiadó igénybevétele nélkül, közvetlenül a webre, közvetlen visszajelzés az olvasóktól. Nemzeti szinten alkalmas az olvasottság, a kulturáltság szintjének emelésére.A hátrányok elsősorban a jelenlegi technológia következményei. Képernyő: alacsony felbontás, gyengébb kontraszt, szegényebb színek. Formátum: súlyosabb, mint egy „paperback”, mérete állandó, több mű párhuzamos használatához több hardver kell, energiaellátást igényel (az elem élettartama befolyásolja a hozzáférhetőséget), sérülékeny és merev. Visszajelzés tapintás alapján: nem érzem, mennyi van még hátra; nem lehet átpörgetni, átlapozni; nincs igényesebb vagy egyszerűbb megjelenésű kiadás-változat. A kereskedőknek új üzleti

modellt kell kialakítani; tisztázatlan a szerzők és kiadók intellektuális tulajdonjogának biztosítása; meg kell nyerni az oktatókat, hogy e formátum használatára buzdítsák diákjaikat. További problé
mák: az olvasókészülékek drágák, nagy az alkalmazott technológia elavulásának kockázata, behatárolt a hozzáférhető művek mennyisége, nincs kompatibilitás a különböző hardverek és szoftverek között.Az e-könyv megjelenése új lehetőségeket jelent az olvasók számára, bár a jelenlegi technológia még korlátozó tényező, a jövőben viszont a tartalom lesz a döntő. Az e-könyv sikere vagy bukása nem csak attól függ, hogy a közönség elfogadja-e, hanem hogy a kiadói ipar túl tud-e lépni a hagyományos üzleti modellen, belátva, hogy az e-könyv több, mint a hagyományos könyv helyettesítője. Egy új médiumról van szó, melynek saját lehetőségei vannak. Az olvasókészülékek még mindig fejlődésük kezdeti szakaszában vannak, és remélhetőleg megszületnek majd az általánosan elfogadott és alkalmazott szabványok is.

(Mohor Jenő)

Lásd még 5, 8, 14, 17, 39-40, 72, 85, 88
technikák

Lásd 1
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