
talmaz, mire nem vállalkozik, és hogyan kell használni. Az egyes tételek (webliográfiák) egyedi címből, annotációból és URL-ből állnak. Az összeállításhoz részletes betűrendes mutatót szokás csatolni, amelyhez a címek és az annotációk kulcsszavai jó forrásként szolgálhatnak. Fontos, hogy az összeállító neve és elérhetősége is szerepeljen.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 380

Hátrányos helyzetű 
olvasók ellátása

Lásd 332

Hálózatok, regionális 
rendszerek

05/352
N A V A R R O  B O N I L L A , D . -  T R A M U L L A S  S A Z , J . :  
Directorios temáticos especializados: definíción, carac- 
terísticas y perspectivas de desarrollo = Rév. Esp . 
Doc. Cient. 28.vol. 2005. 1.n o . 4 9 -6 1.p. Bibliogr. 31 
tétel.

Rés. angol nyelven

A tematikus webportálok jellemzői és fejlődési ki
látásaik

Portál; Tájékoztatás; Tárgyi feltárásA tematikus webportálok a szisztematikus forrásfeltárást támogató internetszolgáltatások. Kapcsolódást nyújtanak az elsősorban az interneten elérhető forrásokhoz (dokumentumok, objektumok, webhelyek vagy szolgáltatások). A szolgáltatás a forrásleíráson alapul. Fontos jellemzőjük a forrá

sok böngészés révén való elérése. Számos előnyös tulajdonságuk van a keresőgépekkel szemben. A keresőgépeket az informatikai programok által létrehozott gyűjtemények, az indexelés teljességének elsőbbsége és a metaadatok automatikus generálása jellemzi. Ezzel szemben a tematikus portálok esetében a gyűjteményeket emberek hozzák létre, a jó minőségű információforrások kínálatát helyezik előtérbe, és a leíró fázisban emberek állapítják meg a metaadatokat. Hét tematikus webportált (Dmoz -  dmoz.org; Informine -  informine.ucr.edu; BUBL Link -  bubl.ac.uk; SÓSIG -  sosig.ac.uk; Librarian Index to the Internet -  lii.org; Renardus -  renardus.org; BIOMÉ -  biome.ac.uk) vizsgáltak meg, hogy általános jellemzőiket megállapítsák, az alábbiak szerint:1. A specializáltság foka (pl. a BUBL Link, SÓSIG, BIOMÉ szűkebb szakterületre szakosodott, a másik négy általánosabb.)2. A válogatás minőségi kritériumai és a befogadott információk elemzése (a DESIRE -
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Development of a European Service for 
Information on Research and Education -  projekt különbséget tesz a tartalom, a külső és a belső minőség kritériumai között, a társadalom- tudományi SÓSIG portál pedig egy 15 pontból álló, bármely portál számára alkalmas kritériumrendszert használ, melyben többek között a forrás reputációja, exluzivitása vagy egyedisége, az információk összetétele és szervezettsége, a szabványok alkalmazása, az illegális információk kizárása szerepel a szempontok között.)3. Osztályozás, indexelés és a források leírása (a források tartalmi feltárására a legkülönfélébb eszközöket használják: ETO-t (SÓSIG) és Dewey-t (BUBL, Renardus), LCSH-t (Infomine, LII), vagy annak módosított változatát, mások tezauruszt, saját rendszert alkalmaznak. A leíró és a kritikai annotációk esetében inkább olyan mintákat alkalmaznak, mint a Dublin Core által ajánlott séma.)További fontos jellemzők:4. A létrehozás, fenntartás és az aktualizálás mód

ja ;5. A kínált szolgáltatások;6 . A megjelenítés;7. A hiperlinkek.A tematikus portálok jelenlegi állapotukban is fontosak mind az információforrások szervezése, mind azok lokalizációjának és hozzáférésének biztosítása terén. Ugyanakkor komoly változásokra is szükség van -  fontossági sorrendben -  a következőkben: A leírások színvonalának és jellemzőinek különbözősége legalább egy minimumszabvány alkalmazását sürgeti. Szükség van a portálok közötti együttműködés kimunkált eszközeire. A felhasználói felületek jelenleg nem kielégítők (különösen a nem csoportosított szöveges információk miatt -  a Renardus kivételével).
(Mohor Jenő)

05/353
R Ö S C H , Hermann: Vernetzung oder Zentralisierung? 
Strukturelle Alternativen eines nationalen Wissen
schaftsportals = BuB. 5 7 .Jg . 2005. 2 .no. 1 1 2 -1 1 6 .p.

Res. angol és francia nyelven

Összekapcsolás vagy centralizálás? Országos tu
dásportál létrehozásának strukturális lehetőségei

Kutatás információellátása; Portál; Számítógép-háló
zatAz információ- és tudománypolitika tervezése és az erről folyó viták során egyre gyakrabban merül fel egy országos tudományportál kifejlesztésének szükségessége. Az ilyen fajta portált általában a tudományos publikációk és információk tároló helyeként képzelik el. A portál funkcióira, strukturális felépítésére és a tudományos kommunikációban elfoglalt helyére vonatkozó elképzeléseket azonban eddig még nem dolgozták ki részletesen. Valójában akár egy központi mega-könyvtárról, akár valamilyen virtuális mega-könyvtárról születik döntés, mindkettő számos területre kiható következményekkel jár. Ezenkívül fel kellene térképezni a tudományos közösség elvárásait a jelenlegi és a jövőbeni szolgáltatásokról, mivel ennek közvetlen hatása lesz az országos tudományportál struktúrájára és funkcióira. A cikk szerzője a portál struktúrájának egy lehetséges megvalósítását mutatja be.

(Autoref)

05/354
R U , Yanbo -  H O R O W I T Z , Ellis: Indexing the invisible 
web: a survey = Online Inf.Rev. 29.vol. 2005. 3.no. 
249-265.p. Bibliogr.

A  láthatatlan web indexelése: felmérés

Felmérés [forma]; Gépi indexelés; Számítógép-hálózatAz ún. láthatatlan web folyamatos növekedése komoly kihívást jelent az internetes keresőgépek számára. A jelen cikk célja az e tárgyban folyó munká
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latok fő feladatainak és problémáinak áttekintése, nevezetesen: a láthatatlan weboldalak keresőfelületeinek automatikus felderítése; a láthatatlan weboldalak automatikus osztályozása; címkézés és űrlapok kitöltése; információk kivonása az eredményként kapott oldalakból; a keresőrendszer keresőnyelvének elsajátítása; a láthatatlan webhely tartalmi összefoglalójának elkészítése; a megfelelő adatbázisok kiválasztása; a láthatatlan keresőfelületek integrálása; hozzáférés a láthatatlan webhely által produkált eredményhez. A láthatatlan webhe- lyek indexelésére alkalmas jelenlegi technológiák kétféle módszert követnek: indexelik a webhely használói felületét, vagy megvizsgálnak egy részt a webhely tartalmából, és ennek eredményét indexelik.
CAutor ef alapján)

05/355
B A R -IL A N , Judit: Information hub blogs = J.Inf.Sci. 
31.V0I. 2005. 4 .no. 2 79 -3 0 7.p. Bibliogr. 53 tétel.

A szakmai információt közvetítő blogok informá
cióközvetítő szerepének elemzése

Számítógép-hálózat; SzétsugárzásBlogok készítése manapság fontos tevékenységgé vált a weben, a weblogok száma rendkívül gyorsan nő, s ezt a jelenséget nem szabad figyelmen kívül hagyni. A tanulmány két hónapon keresztül (2003 szeptemberében és októberében) vizsgálta a blogok bizonyos körét, és leíró statisztikai módszerek és tartalomelemzés segítségével jellemezte őket. Ún. „témára irányuló” (topic-oriented) biogokat választottak ki, azaz olyan biogokat, amelyek célja szakmai információ közvetítése. Az eredmények azt mutatják, hogy e blogok többsége kiváló információközvetítő: rövid összefoglalókat is közöl, és csatolásokat ad a blog témájával kapcsolatos főbb kérdések irodalmához.
(Autoref.)

05/356
R O M A R Y , Laurent -  A U B R Y , Christine -  J A N IK , 
Joanna: Les archives ouvertes: enjeux et pratiques = 
Documentaliste. 42.vol. 2005. 2 .no. 1 2 7 - 1 3 1 .p.

Res. angol, német és spanyol nyelven

Nyílt archívumok: kérdések és gyakorlat

Hozzáférhetőség; Publikálás -tudományos kiadvá
nyoké; Számítógép-hálózatA tudományos és műszaki információkhoz való nyílt hozzáférés mozgalma annyira elterjedt, hogy mára a kutatási eredmények közlésének elfogadott módszerévé vált. A könyvtárosoknak és információs szakembereknek támogatniuk és bátorítaniuk kell a kutatókat, hogy eredményeik minél hatékonyabb elterjesztése céljából fogadják el a publikálásnak ezt az új módszerét. Ennek „hogyanjáról a francia könyvtáros egyesület kiadott egy útmutatót. A cikk ennek előszavát és bevezetőjét adja közre, hogy felhívja a kutatói társadalom figyelmét a lehetőségre, illetve az információs szakemberek figyelmét az őket érintő következményekre.

(Autoref.)

Lásd még 298, 319-320, 346-347, 351, 360, 368- 369, 371, 383, 388
Orvostudományi tájé

koztatás

Lásd346, 393
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Könyvtártudományi, 
informatikai tájékoz

tatás

05/357
H A K A N S O N , Malin: The impact of gender on citations. 
An analysis of College and Research Libraries, Jour
nal of Academic Librarianship, and Library Quarterly = 
Coll.Res.Libr. 66.vol. 2005. 4 .no. 3 12-3 22 .p. Bibliogr. a 
jegyzetekben.

A szerző nemének hatása a hivatkozásokra. Né
hány könyvtártudományi magfolyóirat közleménye
inek elemzése 1980 és 2000 között

Folyóirat - könyvtári; Hivatkozás; Női munkaerő; 
Publikációs tevékenységA szerző három könyvtártudományi folyóiratot (College and Research Libraries, Journal of Academic Librarianship és Library Quarterly) vizsgált 
1980 és 2000 között annak kiderítésére, hogy a cikkek szerzői, illetve az általuk hivatkozott szerzők között milyen a férfiak és nők aránya. Kiderült, hogy a vizsgált időszakban a női szerzők száma növekedett, de a kvantitatív hivatkozáselemzés eredménye elgondolkoztató eltérést mutatott a férfi és női szerzők hivatkozási gyakorlata között. Annak

ellenére, hogy a női szerzők száma növekedett, még mindig feltételezhető a nemek szerinti elfogultság a könyvtártudományi publikálás gyakorlatában. Egyéb szempontok (pl. a cikkek tárgya) hatásának megállapítására további vizsgálatokra lenne szükség.
(Autoref.)

Lásd  még  295, 306, 390, 395

Kutatás és termelés 
információellátása

L á sd 3 3 1, 353, 394

Oktatás információ 
ellátása

L á sd 3 0 7, 3 2 1 ,3 3 4 , 3 4 8 ,3 8 0

Lásd  383
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