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03/330WALCZAK, Marian: Internet, czyli „Wszechnica Wiedzy Wszelakiej” = Poradnik Bibi. 2003. 4.no. 13-16.p.
Internet mint a „Mindenféle Ismeret Mindenese”

Számítógép-hálózatA rádiónak 30 évre volt szüksége ahhoz, hogy használóinak száma meghaladja az 50 milliót. Ugyanehhez a televíziónak 13, a személyi számítógépnek 16 évre. Az internetnek mindössze négyre. Pályafutása az amerikai hadsereg megrendelésére indult, s több változaton át (1969: ARPAnet, 1981: CSNET, 1991: lengyelországi meghonosodás) vált mágikus fogalommá, olyanná, amelynek jelentősége kihatásaiban vetekszik az ipari forradaloméval.Az internet a bármiféle ismeret közvetítésében a mindenes szerepét játssza a társadalom valameny- nyi területén. S bár önmaga sem intézménynek, sem gazdasági szervnek nem tekinthető, létezése a 21. század társadalmaiban meghatározó lesz. Megváltoztatja az intézmények és a nemzetgazdasági alanyok funkcionálását, valamint az egymás után sorjázó nemzedékek nevelkedésének és képzésének a rendszerét. Feltéve, ha hozzáértő módon fogják hasznosítani. Ez utóbbi megjegyzést azért kell itt szerepeltetni, mivel az internet, akárcsak minden más technikai eszköz, egyaránt állhat a közjó szolgálatában, de a destrukcióéban, az értékromboláséban is. Ezen felül túlzott igénybevétele megbetegedéseket, internet-függőséget okoz. Kissé nagy szó

val mondva: az ifjú nemzedékek fizikai és értelmi elsatnyulásához vezethet.Az internettel kapcsolatban mindenképpen résen kell lenni, használatának kísérő jelenségeit elemezni. Minderre annál is inkább szükség van, mivel a háló rendkívül gyors sikere és terjedése miatt egyelőre hiányzanak azok a szerves fejlődés nyomán kialakult pedagógiai-nevelési „receptek”, amelyek révén módszeresen csillapítani lehet a tömegesen fellépő „internet-lázat”, illetve kigyógyítani az „internet-mérgezésben” megbetegedetteket.
(Futala Tibor)

03/331TOMASELLO, Tami K. -  McCLURE, Charles R.: Public libraries and the Internet public access models. Describing possible approaches = Public Libr.Q. 21.vol. 2002. 3.no. 11-37.p. Bibliogr.
Az internethez való nyilvános hozzáférés nyolc le
hetséges modellje; a közkönyvtárak lehetséges 
szerepe

Hátrányos helyzetű olvasó; Közművelődési könyv
tár; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A hálózati szolgáltatások használatának kiszélesítését szem előtt tartva az Egyesült Államokban többféle módszert is alkalmaznak a lakosság internethozzáférésének növelésére, de ezek kutatása igen ritka. A cikk a nyilvános internethasználatnak nyolc modelljét mutatja be -  közszolgálati iskolák,
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közkönyvtárak, kibermobilok (a mozgókönyvtárak mintájára), lakótelepek, közhasznú technológiaközpontok, közhasznú hálózatok, kioszkok és ki- ber-kávéházak - ,  és egy sor közös szempont szerint (sávszélesség, díjazás, finanszírozás stb.) jellemzi őket. Végül azt javasolja, hogy a közkönyvtárak működjenek együtt más szervezetekkel a hátrányos helyzetű csoportok nyilvános internet-hozzáférésének kiterjesztése céljából.
(Autoref. alapján)

03/332AWRE, Chris: Portals: enabling discovery for all in higher and further education = VINE. 33.vol. 2003. 1. no. 5-10.p. Bibliogr.
Portálok a felsőoktatásban és továbbképzésben 
részt vevők számára

Elektronikus könyvtár; Felsőoktatási könyvtár; Hon
lap; Szabvány; SzolgáltatásokA Joint Information Systems Committee (JISC) finanszírozásában működó' Distributed National Electronic Resource (DNER) számos digitális gyűjteményhez biztosít hozzáférést. A digitális tartalmak szolgáltatásához kapcsolódtak az eLib program projektjei is.A JISC információs környezete (JISC Information Environment, JISC IE) kialakításának célja, hogy közös felületet kínáljon digitális gyűjtemények széles köréhez. Technikai architektúráját a UKOLN alakította ki és a DNER által licencelt vagy kialakított forrásokhoz nyújt hozzáférést. Olyan strukturált forrásokról van itt szó, amelyek általában adatbázisok, és amelyek nem érhetők el a webkeresők segítségével. Architektúrája azon alapul, hogy a felhasználók a különböző információforrásokat kü- lön-külön is kiválaszthatják, hiszen jelenleg is így használják őket. Ugyanakkor a több forrásban való egyidejű keresést is lehetővé tehetik a portálok, amelyek közös felületet kínálnak a különböző rendszerekhez. Ehhez a portáloknak tudniuk kell, mely

szolgáltatónál keressék az adott tartalmat (ha ugyanaz a tartalom több helyről is kereshető), hogyan kapcsolódjanak a különböző szolgáltatókhoz, hogyan azonosíthatják a felhasználót és vizsgálhatják meg jogosultságát, esetleg miként alkalmazzák a felhasználó preferenciáit.A JISC IE teljesen nyitott és más rendszerekkel együttműködni tudó (interoperábilis) rendszer lesz, amely nyílt szabványokra épül, figyelembe véve, hogy a technológiák idővel változhatnak. A JISC IE magában foglalja a Z39.5(-es szabványt és olyan más, a rendszerek közötti metaadat-cserét támogató protokollokat, mint az Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), az RDF Site Summary (RSS), a Simple Object Access Protocol (SOAP), a Search/Retrieve web Service (SRW), valamint a Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). A JISC IE fejlesztésének stratégiai területei között van a digitális tartalmak létrehozása, célszerűvé alakítása és megosztása.A JISC a felsőoktatás és továbbképzés igényeit figyelembe véve fejleszt portálokat. A portál fogalmát a JISC technikai szempontból úgy definiálja, mint olyan hálózati szolgáltatást, amely különböző, elosztott forrásokból származó tartalmakat közöl egy helyen, olyan technológiákat alkalmazva, mint a több forrásban való egyidejű keresés, a meta- adat-begyűjtés (harvesting), és jeladó szolgáltatások. A portálok e definíció szerint mindezeket a tartalmakat egyesítik, és közös formában jelenítik meg, legtöbbször web-böngésző segítségével. A felhasználók számára a portál egy közös, gyakran személyre szabott elérési pont, amelynek segítségével egy vagy több forrásban kereshetnek, és az eredmények egyesítve és azonos formában jelennek meg. A JISC IE portáljainak közös vonása, hogy a tartalmakhoz csak hozzáférést nyújtanak, nem tárolják őket. Minden JISC IE portálnak meg kell felelnie a „Base-line Portal Specification” elnevezésű dokumentumban (http://www.ukoln.ac.uk/distributed- systems/jisc-ie/arch/portal/spec/) foglaltaknak.
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Három portáltípust azonosítottak: a tematikus, a speciális adattípusokat kezelő, valamint a felhasználói közösségek alapján definiált portálokat.A tematikus portálok nagy múltra tekinthetnek vissza. Az RDN-t minőségi webes források tematikus forráskalauzai alkotják. Olyan kalauzok tartoznak ide, mint a társadalomtudományok köréből a SÓSIG, az élettudományok forrásait tükröző BIOMÉ, a mérnöki tudományok, matematika és számítástudomány forráskalauza, az EEVL, a fizikát feldolgozó PSIgate, a humán tudományok forrásaira mutató HUMBUL és mások. Ezek a forráskalauzok szolgáltatásaik javítására és új szolgáltatások kialakításának érdekében portál-technológiákat fejlesztenek ki. Ezt a munkát segíti az SPP projekt (http://www.portal.ac.uk/spp). Ez a projekt nyílt forrású, Java-alapú portálkereteket fejleszt, valamint számos olyan kisebb alkalmazást (portletet) dolgoz ki, mint például a több forrásban való egyidejű keresés, vagy a felhasználók azonosítása.A tematikus megközelítés mellett szükség van arra is, hogy bizonyos speciális típusú adatokhoz és információkhoz hozzáférést kínáló portálokat hozzunk létre. A Go-Geo! projekt (http://hds.essex.ac. uk/GoGeo/) többek között történelmi adatokat kapcsol össze térképekkel. A Go-Pix! képi portálok kialakításának lehetőségeit vizsgálja.Az előző két típust alapvetően és a portálok többségét a segítségükkel elérhető adatok határozzák meg. Szükség van azonban a felhasználói közösségek alapján definiált, igényeik felmérésének figyelembevételével kialakított portálokra is. Ezen a területen az oktatásfejlesztés igényeit kiszolgáló portál kialakítása folyik.Az összes portál kialakításakor olyan módszerekre fognak törekedni, amelyek lehetővé teszik, hogy a portálok kínálta szolgáltatások és funkciók beágyaz- hatóak legyenek azokba az interfészekbe, amelyeket a felhasználók már jelenleg is használnak. így például egy tematikus portálnak a több forrásban való egyidejű keresési funkciója beágyazható egy-egy könyvtári weboldalba.

Két most folyó JISC-projekt vizsgálja az intézményi portálokat. Ezek eredményeit is fel lehet majd használni a beágyazás területén (erről lásd a 03/350. számú referátumot).
(Koltay Tibor)

03/333RAFEE, Ahmad -  KASSIM, Che -  KOCHTANEK, Thomas R.: Designing, implementing, and evaluating an educational digital library resource = Online Inf.Rev. 27-vol. 2003. 3.no. 160-168.p. Bibliogr.
Oktatási célú webhely a digitális könyvtárakról -  
megtervezése, üzembe helyezése és értékelése

Elektronikus könyvtár; Fejlesztési terv; Felmérés 
[forma]; Használói szokások; Használók képzése; 
HonlapA cikk bemutatja az ún. Project i-DLR program jelenlegi állapotát. Ez valójában egy mutató oldal a világhálón, amely digitális könyvtárakkal kapcsolatos forrásokat tartalmaz, oktatási környezetbe ágyazva. A cikk ismerteti a szóban lévő webhely (www.coe.missouri.edu/~rafee/idigital libraryR/in- dex.php) öt fázisból álló értékelését, aminek célja a webhely folyamatos fejlesztése és finomítása. Az öt értékelési módszer a következő: fókuszcsoport-in- terjúk, webnapló elemzése, adatbázishasználat elemzése, webes felmérés, távolihasználat-megfi- gyelés.

(Autoref. alapján)

03/334HO, Le Vu -  HŰI, Siu Cheung -  FONG, A.C.M.: Monitoring scientific publications over the WWW = EI.Libr. 21.vol.2002. 2.no. 110-116.p. Bibliogr.
Tudományos publikációk figyelemmel kísérése a 
világhálón

Figyelőszolgálat; Honlap; Publikálás -tudományos 
kiadványoké; SzoftverA világháló a tudományos kiadványok jelentős közvetítőjévé vált. Kutatásainak elérhetővé tétele céljá

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4. 895

http://www.portal.ac.uk/spp
http://hds.essex.ac
http://www.coe.missouri.edu/~rafee/idigital


ból a legtöbb kutatóintézet egy weboldalon mutatót ad közre kiadványairól, amelyen keresztül olykor a kiadvány teljes szövege is elérhető. Mivel ezt az indexoldalt minden új kiadvány elkészültekor aktualizálni kell, a kutatóknak, amennyiben a legújabb kutatásokra kíváncsiak, gyakran fel kell keresniük ezeket a mutatókat, ami kényelmetlen és időigényes tevékenység. A jelen cikk bemutat egy olyan rendszert (PubWatchert), amely képes automatikusan nyomon követni a megadott weboldala- kai. Háromféle keresési funkcióval rendelkezik: „Űj kiadványok”, „Minden kiadvány” és „Keresés a kiadványokban” (cím, szerző, és egyéb információk szerint).
CAutoref. alapján)

03/335HERING, Claudia -  LIESENKLOSS, Silke: Von der Projektidee „BibNet” zum BibnNet-Verbund = ProLibris. 8.Jg. 2003. 2.no. 81-85.p.
A BibNet nevű projekttől a BibNet-hálózatig

Elektronikus könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Szol
gáltatások; Városi könyvtár2000 közepén Németországban, a mettmanni járásban tíz városi könyvtár hálózatba szerveződött, hogy olvasóik ellátását tovább javítsák. Bár az állományt feltárták már elektronikusan, de a katalógus csak helyben, az adott könyvtárban volt használható, és azt szerették volna, ha elérhetővé válik akár otthonról is az interneten.Észak-Rajna-Veszfália tartomány segítségével sikerült is megvalósítaniuk a BibNet modell projektet, amelynek keretében egy járási virtuális könyvtárat hoztak létre, amely tíz könyvtár anyagát egyesíti. A web-OPAC kialakításához további célkitűzések is kapcsolódtak: az új szolgáltatás révén nemcsak az elektronikus hálózatból adódó könyvtári lehetőségeket (önkiszolgálás, könyvtárközi kölcsönzés stb.) aknázták ki, hanem a helyi kulturális intézmények

elérését és a tágabb környezet információit is biztosították olvasóik számára.A BibNet-hálózat közös katalógusának kialakítását a könyvtárosok kezdeményezték, a megyei szakfelügyelet (Düsseldorf) pedig támogatta és segítette az ötlet megvalósítását. Hamar kiderült, hogy a projekthez tartós struktúrákra, megfelelő szabályozásra, továbbá koordinációra és finanszírozásra is szükség van. A legnagyobb gondot a könyvtárak eltérő szoftverei jelentették.A műszaki és szervezési munkálatok ismertetése után részletesen kitérnek a szerzők a közös OPAC kialakítására és a keresés lehetőségeire, majd a költségekre és a finanszírozás kérdéseire. A 237 ezer eurós költség 70%-át a tartomány állta.Az ünnepélyes megnyitóra 2002. április 24-én került sor: ekkor a hálózatban félmillió rekord vált elérhetővé (könyvek, CD-k, játékok). Megkezdődhetett a rendszer gyakorlatban történő kipróbálása, ami jó eredményt mutatott (http://www.bibnet.de/). Nyolc hónap alatt 14 771 látogatója volt a BibNet- nek, és a könyvtárközi kérések száma emelkedett.A projekt fontos hozadéka volt a munkában részt vevő könyvtárak szorosabb együttműködése és azok a tapasztalatok, amelyek alapul szolgálnak majd a folytatáshoz, vagy akár a nagyobb projektekben való részvételhez is, mint amilyen a német Digitális Könyvtár, a DigiBib (utóbbiról részletesebben a www4.digibib.net címen).
(Murányi Lajos)

Lásd még 294, 296, 298-299, 314, 317, 319, 325- 328, 340, 346-347, 349-350, 364
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v e z e t é s i  t a j é l c o z a t a s

03/336RAJKOV, A. N.: Kakaa informacia nuzna rukovoditelu? = Naucn.-TehM Iser. 2003. 5.no. 1-6.p.
Milyen információra van szüksége a vezetőnek?

Vezetők tájékoztatásaHogy milyen információra van szüksége egy vezetőnek, azt csak maga a vezető' tudja és érti. Tudását megismerhetjük, megértését csak megérezhetjük. A vezetőnek megvannak a maga problémái és nehézségei, ezért nincs ideje arra, hogy komolyan elsajátítsa az információs technológiák titkait. Az információt akkor fogja fel, ha számára érdekes és hasznos. Ahhoz, hogy megértse az információt, össze kell vetnie szándékaival és helyzetmegítélésével. Ha ez nem történik meg, a kapott információ csupán jelentéktelen adatok készlete marad számára.Minden vezetőnek más és más a stílusa az információ befogadása tekintetében. Van, aki olvasni szeret (főként papírról, ritkábban a számítógép képernyőjéről), van auditív típus és van, aki a plakátokat és grafikonokat nézi szívesen. Minden vezetőre jellemző viszont a felelősségérzet.A vezetőknek mindig van valamilyen információja az adott problémáról, szituációról. Ösztönösen tudja, mit tesz, mire törekszik, ismeri a problémát, sőt néha annak megoldását is. Sokszor azonban nem tudja a feladatot egyedül megoldani. Munkája megbízhatóságának javításához szüksége van kiegészítő információra.Minden vezető egyedi és megismételhetetlen személyiség. A számára szükséges információt nagyban meghatározza az információ külső befogadásának, elemzésének és megjelenítésének sémája, amely megint csak egyedi minden vezetőnél.A megértés kapcsolódik a kapott információnak a belső célokkal, szándékokkal való összevetésével,

továbbá a vezető elemző képességével. A szándékok általában rejtve maradnak. Jobban nyomon követhetők az analitikus tevékenységek, amelyeket három sémára bonthatunk: a motivációsra, a szituatívra, valamint a kognitívra. Mindhárom többé vagy kevésbé jelen van a vezetők tevékenységében.A motivációs séma lényege, hogy a vezetőt szenvedélyek, ösztönök, előítéletek, törekvések, vonzalmak, kapzsiság, óhajok vezérelhetik, ráadásul ezek egymással is ellentmondásban vannak. Mindez a legtöbbször nem tudatosul a vezetőben és még kevésbé az információ szállítójában. A motivációs séma főként a politikai közegben dolgozó vezetőkre jellemző.A szituatív séma azokat a vezetőket jellemzi, akik munkájában dominálnak a külső szituációk, a piac, a különböző felmerülő problematikus helyzetek külső tényezőinek értékelési folyamatai. Ez a séma leginkább a gyakran ismétlődő helyzetekkel dolgozó vezetőkre jellemző (pl. tőzsdepiaci munka, a tömegtermelés irányítása). A szituatív sémával kapcsolatban fontos a vezető személyes céljainak és az általa vezetett céloknak az összevetése.A kognitív séma a fenti két sémát békíti ki egymással. Itt egyaránt figyelemmel kell kísérnünk a vezető tevékenységét, gondolatait, érzéseit, valamint a környezetéhez fűződő szimpátiáit. A kognitív séma formális kifejeződése a szemantikai háló. A vezető által kialakított kognitív séma egy adott pillanattól kezdve elkezdi irányítani a vezető helyzeteit és tevékenységét. Az újonnan beérkező adatokat is ehhez igazítja (sztereotípiák). Ha a vezető igényli, hogy tevékenységének világos kognitív sémája legyen, az egyértelmű jele annak, hogy tudását meg kívánja osztani környezetével. A kognitív sémát tudástérképnek is nevezik, amely felmutatható struktúrával rendelkező tudást jelent.Minél hasznosabb az adott információ a vezető számára, annál jobban felfogja és megjegyzi azt. Az in
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formáció pedig akkor hasznos, ha a megfelelő' pillanatban érkezik.A vezető' információs ellátásának szervezésekor különböző informálódási lehetőségeket, információs eszközöket, módszereket és forrásokat vesz számba. Ebben a folyamatban fontos szerepe van annak az információs háromszögnek, amelynek csúcsain a vezető, az információ szállítója és a szituáció foglalnak helyet, és bonyolult kölcsönhatásban vannak egymással.A vezető nemcsak tud valamit az adott szituációról, hanem figyelembe veszi saját szándékait és céljait is. Információt több forrásból kap, amit a sikeres szállítónak tudnia kell. Ha ismeri a vezető szükségleteit, tevékenysége megfelelhet a szituáció adta követelményeknek. Maga a szituáció mást és mást mond a háromszög másik két alkotóelemének.A szállítónak ismernie kell az információ befogadásának a vezetőre jellemző külső stílusát. A belső sémákat jóval nehezebb megérteni. A megértést megkönnyíti a szállító számára a következő lépések megtétele. Határozzuk meg és azonosítsuk a problematikus helyzetet! Ehhez írjuk le a külső, majd belső tényezőket! A leírást mutassuk meg a vezetőnek információ-befogadási stílusának megfelelő, a figyelmét felkeltő formában! ítéljük meg, fog-e velünk dolgozni az adott szituációban! Értékeljük a helyzetet, határozzuk meg fejlődésének dinamikáját! Szervezzük meg ennek nyomon követését! Ehhez is ismernünk kell a célokat. Ha a vezető ezeket nem fogalmazta meg, magunknak kell ideiglenes célokat kitűznünk és azokat a helyzet fejlődésének dinamikájával összevetnünk. Az összes rendelkezésre álló információelemzési eszközzel (modellezés, interjúk stb.) vizsgáljuk meg, elfogadhatók és elérhetők-e a kitűzött célok a rendelkezésre álló erőforrásokkal! Mutassuk meg az elemzés eredményét a vezetőnek! Kérdezzük meg, hogy vannak-e ennél megbízhatóbb módjai a célok elérésének! Végezzünk információ-elemzési kutatást (ami időigényes) és mutassuk ki (szintézissel) a célok elérésé

nek három új módját! Elemezzük és értékeljük, hogy a döntések nyomán járható-e a javasolt utak valamelyike! Végezzük el a döntések ökológiai elemzését! ítéljük meg, milyen környezeti és érdekeltségbeli akadályok állnak a megvalósítás útjában!Az információk elemzéséhez használhatjuk az információs technológiákat, a szintézist a vezetőre kell hagynunk, mert azt bonyolultságánál fogva nem képesek elvégezni a technológiák.(A cikkben nincsenek hivatkozások -  a Ref.)
(Koltay Tibor)

t á i é l c o z a C á s

03/337MALINOWSKA, Elzbieta -  LUKASIK, Anna: Przeslanki i organizacja systemu informacji dia matych i srednich przedsiebiorstw w Polsce = Przg.Bibl. 70.rocz. 2002. 4.no. 319-330.p. Bibliogr. 13 tétel.Rés. angol nyelven
A kis* és közepes vállalatok információs rendsze
rének előzményei és szervezése Lengyelország
ban

Tájékoztatás - közgazdasági; Üzemi tájékoztatási 
központA piacgazdaságra történt áttérés Lengyelországban is megnövelte a kis és közepes iparvállalatok nemzetgazdasági jelentőségét. 1993 és 1997 között majdnem kétmillióról, majdnem 2 millió 500 ezerre nőtt a számuk. E szektorban dolgozik az ipari munkavállalók 60%-a, s innen jön a bruttó nemzeti termék 40%-a. Sajnos, e vállalatok az imázsala- kítás szempontjából korántsem „naprakészek” (internet-hozzáféréssel csak 50%-uk rendelkezik). 1999-ben két jogszabály is született e vállalatcsoportról, ám az egyik sem eléggé teljes, egyebek mel
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lett e vállalatok információellátásának kérdéskörében sem. A fordulat éve előtt volt rendszerekből alig maradt valami, úgyhogy szinte mindent újra kellett kezdeni. Mostanában a gazdasági minisztérium öt, az önkormányzatok három, az EU-szerve- zetek szintén három szolgáltatást működtetnek a kis és közepes iparvállalatok igényeinek kielégítésére. A legfontosabb szolgáltatások: a SYNABA (1984-től 140 ezer tudományos-műszaki dokumentum), az OFERTA (cseh, lengyel, magyar és szlovák részvételű adatbázis), az INNOWACJE (a PHARE program szülötte).A lengyel tudományos könyvtárak részvétele a kis és középvállalatok információellátásában nem számottevő. A felmérések szerint az ellátás színvonala tartalmilag is gyenge vagy alkalmatlan. Üjabban elhatározták, hogy véget vetnek ennek a könyvtári „szárnyszegettségnek”, s nyugati mintákat követve mind intenzívebben kapcsolják be ezt az intézményrendszert a kis és közepes vállalatok információellátásába.
(Futala Tibor)

03/338TRÖGER, Erika: Ende des Dokumentationsdienstes Bibliothekswesen = Dial.Bibi. 15Jg. 2003. 2.no. 24- 27.p.
Megszűnt a német könyvtártudományi dokumentá
ciós szolgálat (DOBI)

Könyvtártudományi adatbázis; Könyvtártudományi 
bibliográfia; Referáló lap -könyvtáriA könyvtártudományi szakirodalom referálásának Németországban régi hagyománya van: 1926-tól a Zentralblatt für Bibliothekswesen c. lap melléklet

ként közölte a könyv- és könyvtártudomány nemzetközi bibliográfiáját, 1964-69 között pedig szórólap formában tette közzé a Deutsche Bücherei a könyvtártudományi referátumokat. 1970-től jelent meg füzet formában a Könyvtártudományi Információs Szolgálat (Informationsdienst Bibliothekswe
sen, IDB), melyet a lipcsei Deutsche Bücherei a Központi Könyvtárügyi Intézettel (Zentralinstitut für Bibliothekswesen, ZIB) közösen adott ki. A nemzeti könyvtár és a szakmai módszertani intézet együttese ideálisnak bizonyult: a könyvtár állománya biztosította a dokumentumokat, az intézet könyvtári szakemberei pedig a szakszerű referálást.A két német állam és a két nemzeti könyvtár egyesülésekor a két könyvtári referáló lap helyzetét is felülvizsgálták. Az NSZK-ban 1984 óta szerkesztette a Német Könyvtári Intézet (DBI) a „Könyvtártudományi Dokumentációs Szolgálat” c. kiadványt (Do
kumentationsdienst Bibliothekswesen, DOBI), ez azonban a külföldi szakirodalmat nem referálta, csak az NSZK könyvtárügyére szorítkozott. A két referáló lap szerencsésen egészítette ki egymást. Az IDB anyagi és munkaerő-kapacitását Lipcséből áthelyezték a Német Könyvtári Intézetbe, 1992-től a DOBI már a külföldi referátumokat is tartalmazta (alcíme „Az NSZK és a külföld könyvtártudományi információs szolgálata” lett). Az egyesítés hátrányos következményeként a referátumok terén háttérbe szorultak az észak-európai országok (nyelvismereti hiányok miatt) és a kelet-európai országok (amelyek az NDK időkben ideológiai okokból felül- reprezentáltan szerepeltek, most azonban részben az érdeklődés csökkenése, részben nyelvismereti okok miatt háttérbe szorultak), bővült viszont az angol-amerikai nyelvterület referáltsága. Az egyesülés nagy többlete az internetes hozzáférés biztosítása, majd 1997-től a szakmailag releváns hálózati publikációk felvétele. 1998-ban már 2491 teletext szöveg állt rendelkezésre, ezek közül 1470 csak számítógéppel olvasható, nyomtatott változata nincsen. A DOBI volt az egyik első virtuális szakkönyvtár.
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A DOBI leépülése a Német Könyvtári Intézet felszámolásával párhuzamosan, lépésenként ment végbe. 1998-ban megszűnt a lemezváltozat, 1999-ben a nyomtatott füzetes forma. Amikor az intézetet átmenetileg az Egykori Német Könyvtári Intézet (EDBI) váltotta fel, 2000-ben már csak egy kolléganő dolgozott a DOBI-ban, 2001-ben pedig már csak hetente egy napig állt rendelkezésre, elsősorban a számítástechnikai feladatok ellátásra. 2002-ben a potsdami szakfőiskola keretében működő Információtudományi Információs Központ megkísérelte a DOBI megmentését: a szolgáltatás adatbázisa az interneten keresztül elérhető maradt, sőt 2002-ben mintegy ezer új adattal bővült. A főiskola törekvései ellenére máig sem sikerült a folyamatos és következetes feltáró munkát biztosítani, ami állandó személyzet nélkül egy ilyen adatbázis esetében elképzelhetetlen.A Német Könyvtári Intézet megszüntetésével a német könyvtárügy számos területét nem lehet már ésszerűen koordinálni és figyelemmel kísérni. A DOBI felszámolása egy láncszem a leépülésben.
(Katsányi Sándor)

03/339KHERDE, Mohan R.: Core journals in the field of library and information science = Anniibr.Inf.Stud. 50. vol. 2003. 1.no. Bibliogr. 8 tétel.
Magfolyóiratok a könyvtár- és információtudo
mány területén

Bibliometria; Folyóirat -könyvtári; HivatkozásmutatóVilágszerte mintegy 1300 könyvtár- és információ- tudományi folyóiratot publikálnak. Egyetlen könyvtár sem engedheti meg magának, hogy ezeket mind beszerezze. Bibliometriai vizsgálatok segítségével azonban ebből a nagy folyóirat-mennyiségből megfelelően választhatunk. A jelen cikk azokat a hivatkozásokat elemzi, amelyek 1996 és 2001 között a legnépszerűbb indiai könyvtár- és információtudományi folyóiratokban a cikkek végén szerepel

tek, ennek alapján kísérli meg a könyvtár- és információtudomány magfolyóiratainak meghatározását. A szerző vizsgálatai szerint az Annals of 
Library and Information Sciene (új címe: Annals of 
Libray and Information Studies) a legnépszerűbb indiai folyóirat a kutatók körében, míg a leggyakrabban hivatkozott külföldi folyóirat a College and 
Research Libraries.

(Autoref)

03/340GELL MASON, Marilyn: Your place on the Internet = Libr.J.128.vol. 2003. 9.no. 60-61.p.
Az 0CLC új portálja könyvtárosoknak az új digitá
lis lehetőségek kihasználásának segítésére

Használók képzése; Honlap; Könyvtárosképzés, do
kumentálóképzés; Könyvtártudományi tájékoztatásA Gates Portal Project vezetője, a Clevelandi Városi Könyvtár egykori igazgatója a 2003. május 12-én az OCLC Online Computer Library Center által indított portált, a Webjunction.orgot mutatja be. A 
Webjunctionon található anyagok gyakorlatiasak, olyan valós problémákkal foglalkoznak, amelyekkel a könyvtárosok nap mint nap szembesülnek. Nagyon lényeges, hogy itt szakértőket (peers) is lehet találni, és olyan kérdéseket lehet feltenni nekik, amelyek foglalkoztatják az embert.A Bili és Melinda Gates Alapítvány kezdettől fogva jelentős szerepet játszott a közkönyvtárak korszerűsítésében; 2004 végére -  amikor az US könyvtári program befejeződik -  10 ezer könyvtárba kerülnek számítógépei és 62 ezer könyvtáros részesül megfelelő képzésben. Ennek nyomán szinte mindenütt számítógépes hozzáférést biztosítanak az olvasók számára. Ezzel együtt új problémák is jelentkeznek: többletköltségek, karbantartási, a technikai támogatás iránti igények stb. A sikeres tevékenységhez azonban ismeretek és tapasztalatok kellenek: ezért hozta létre az OCLC az alapítvány támogatásával ezt a portált, amely a szakmai közösséget formá
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ló és kiszolgáló tudáshálózat és forrásközpont is egyben, ahol a „nagy szellemek” találkozhatnak problémáik megbeszélése végett.Már számos anyag felkerült a portálra: képzési modulok, szakcikkek stb.; főbb menüpontjai a következők: Elvek és gyakorlat, Technikai források, Vásárlási útmutató, Tanulási központ, Közösségi központ. (Röviden mindegyiket ismerteti a szerző -  kitérve a megvalósítás előtt álló tervekre is.)A portálon kereshetünk kulcsszavak segítségével, és kilenc fórum is felkerült, amelyeken egy-egy témáról cserélhetnek véleményt a könyvtárosok [és 2003 júliusa óta már hírlevelet is tartalmaz,

M u n k a -  é s  r e n d s z e r 
s z e r v e z é s ,  é r t é k e l é s

03/341THEBRIDGE, Stella -  DALTON, Pete: Working towards outcomes assessment in UK academic libraries = J.Librariansh.Inf.Sci. 35.vol. 2003. 2.no. 93-104.p. Bibliogr.
Az eredményesség értékelési módszerei az Egye
sült Királyság felsőoktatási könyvtáraiban, külföldi 
példákkal

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Szakirodalmi 
szemle [forma]Az elmúlt harminc évben igen sok publikáció jelent meg az egyetemi könyvtárakban folytatott telje

Crossroads címmel -  M .L.]. A Webjunction nyitva áll minden könyvtár és könyvtáros előtt: olyan lesz, amilyet a szakma szeretne kialakítani magának.
(Murányi Lajos)

O k t a t á s  i n f o r m á c i ó 
e l l á t á s a

Lásd 332

sítménymérésről és -értékelésről. Űjabban a szerzők olyan speciális feladatokra összpontosítanak, mint a tanulás, a tanítás és a kutatás hatásának mérése. Ezt a könyvtárosok hasznos módszernek tartják annak megállapítására, milyen hatással van egy könyvtári-információs szolgáltatás annak használóira, legyenek azok hallgatók, oktatók vagy kutatók. Sajnos azonban az ilyen felmérés gyakorlati eszközei egyáltalán nem világosak, és miközben a könyvtárosok egy „egyenesen beszélő” rendszert szeretnének, amellyel bebizonyíthatnák a vezetésnek a szolgáltatásaik hasznát, a rendszerfejlesztők nehezen tudnak átfogó és „üzembiztos” mérési módszereket kifejleszteni. A cikk több ország szakirodaimára és az ún. eVALUEd projekt (mely a brit felső- oktatási könyvtárak elektronikus információs szolgáltatásainak értékelésre kíván eszközöket kifejlesz
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