
tatja, hogy ez milyen lehetőségeket jelent a könyvtár- és információtudományi oktatók számára. A szerző ismerteti annak a tanulmánynak az eredményeit, amely a fogalmi zavart igyekszik csökkenteni azzal, hogy négyféle digitális könyvtári modellt határoz meg (ezek jelenleg on-line módon is elérhetők). Nyomon követi a digitális könyvtárak fejlődését, többek között a támogatott kutatások dinamizmusát is, mivel manapság a hangsúly a műszaki jellegű kérdésekről egyre inkább az emberi problémákra tevődik át. A jövő két fontos technológiai tényezőjét, a metaadatokat és a metanyelveket vizsgálja a leíró katalogizálás és az információkeresés

szempontjából. Elemzi a digitális könyvtár viszonyát a könyvtár- és információtudományhoz, beleértve az információkeresők igényeinek kielégítésével kapcsolatos elméleteket, és kibővítve a könyvtárak által nyújtott információs szolgáltatások fogalmát. Végül hangsúlyozza a digitális könyvtárakkal kapcsolatos ismereteket is adó könyvtár- és információtudományi képzés fontosságát, amelyről történeti áttekintést nyújt, és a jövőre vonatkozó stratégiai tervet is közöl.
(Autorej.)

Lásd még 278, 293, 315, 333

M ú z e u m o k ,
l e v é l t á r a k

Lásd 309
K i a d ó i  t e v é k e n y s é g

03/369JELUSIC, Srecko: Publishing and librarianship in Central and Eastern Europe: the needs to join forces = Alexandria. 15.V0Í. 2003.1.no. 37-47.p. Bibliogr.

A kiadói szféra és a könyvtárügy helyzete Közép- 
és Kelet-Európábán -  összefogásra van szükség

Együttműködés -nemzetközi; Fejlesztési terv; 
Könyvkiadás és könyvkereskedelem; KönyvtárügyÉrdekes eredményekkel szolgált az a felmérés, amely a közép- és kelet-európai országok (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Macedónia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Jugoszlávia) 1990 utáni könyvkiadási és könyvterjesztési helyzetét vizsgálta. A kis- és közepes kiadók száma növekszik, akárcsak a megjelent címek sokfélesége. A könyvesbolt-hálózatok megszűnőben vannak, megszűnt az állami támogatás, és sok kiadó nem szolgáltat kötelespéldányt a nemzeti könyvtár számára. Az elektronikus publikálás lassan de biz
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tosan növekszik, és ugyancsak növekszik a szakmai és pénzügyi támogatás a nyugati országok részéről. Amíg a könyvtárügy továbbra is építhet a meglévő infrastruktúrára, addig a kiadói ipar kevés szakmai tapasztalattal rendelkezik. Mindkettő erősen érdeklődik az információs és kommunikációs technológiák iránt, különös tekintettel az elektronikus publikációra és a digitális dokumentumok hosszú távú megőrzésére. Az a tény, hogy ezek a technológiák még a fejlesztés stádiumában vannak, némi előnyt jelent a szóban forgó országok számára a fejlett országokhoz képest. Több együttműködési lehetőség is kínálkozik a könyvtárügy és a kiadói tevékenység között, főleg a kutatás és az oktatás területén.
(Autoref)

03/370ANDERMANN, Heike: Entwicklung von alternativen Publikationsstrukturen in Europa und den USA. DFG- Projekt: Perspektiven für den Bezug elektronischer Fachinformation in der Bundesrepublik Deutschland = Bibliotheksdienst. 37. Jg. 2003. 6.no. 731 -739. p. Bibliogr. lábjegyzetekben.
Az elektronikus publikálás új formái Németország
ban és az Egyesült Államokban. A DFG projektje 
az elektronikus szakmai információ elérésére

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Megőr
zés; Publikálás -tudományos kiadványoké; Számí
tógép-hálózatAz analóg médiából a digitálisba való átmenet során kiéleződtek az ellentétek a jogtulajdonosok (tudósok), a jogérvényesítők (kiadók) és az intézményi felhasználók (könyvtárak) között. Hiányoznak még a digitális dokumentumok forgalmazásának megfelelő modelljei, és -  a szakfolyóiratok esetében -  a jogi keret és a „tudománybarát” árképzés sincs megoldva, a sokat emlegetett folyóiratválság is „fokozódik”. A tanulmány azokat az elektronikus publikálás területén jelentkező kezdeményezé

seket tekinti át, amelyek a tudományos kommunikációt a korszerű technológia segítségével kívánják átalakítani, és négy csoportba osztva ismerteti ezeket:1. A tudományos információkhoz való ingyenes hoz
záférés biztosítása új kereskedelmi modellekre ala
pozvaEzek a Budapesti Felhívás (Budapest Open Access 
Initiative, BOÁI) alapelvei szerint, és a kutatási eredmények minél jobb láthatóságát és megismerését megcélozva tevékenykednek. A kiadást és terjesztést a szerzők, illetve a munkaadók finanszírozzák (500-1500 USD cikkenként). A Public Library 
of Science, PloS, valamint a BioMed Central a főiskoláknak intézményi tagságot kínál, illetve az egyetemek kutatóiknak publikálási lehetőséget szerezhetnek a kiadó folyóirataiban. A szerzői joggal a tanulmány szerzője rendelkezik továbbra is, a BioMedCentral preprint formában is kiadja a cikket.2. A tudomány önszerveződése révén és a kiadóktól 

független publikációs infrastruktúra kialakítása se
gítségével2002-ben a SPARC (Scholarly Publishing 8c Academic Resources Coalition) kiadott egy tanulmányt, amelyben tudomány-specifikus publikációs infrastruktúrák kiépítését szorgalmazza; számos európai és amerikai egyetem tisztában van ezeknek az ún. intézményi archívumoknak a jelentőségével. Ezen a téren számos fejlesztés folyik mindkét kontinensen. 2002-ben „nyílt meg” a kaliforniai egyetemen az eScholarship (http://escholarship.cdlib.org), amely számos eszközt kínál elektronikus dokumentumok kezelésére, közreadására és terjesztésére. Egy másik amerikai projekt, a Dspace, a MIT és a Hewlett Packard közötti kooperáció keretében egy olyan szoftvert fejlesztett ki, amely ezeknek az archívumoknak a kezelésére szolgál (http://www.dsp ace.org).A SHERPA (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation) az angol egyetemi könyvtá
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rak konzorciuma (CURL) által finanszírozott hároméves program, elektronikus archívumok kiépítését tűzte ki célul (http://www.sherpa.ac.uk7 documents/proposal.pdf). A holland DARE (Digital Academic Repositories), az egyetemi könyvtárak négyéves országos projektje (2003-2006) a holland információs infrastruktúra megújítását célozza olyan digitális tárolóhelyek kiépítése révén, amelyek a felsőoktatás tudományos „o u tp u tját hosszú távon elérhetővé tenné. Rövid távon ezek a kezdeményezések nem helyettesíthetik a tekintélyes folyóiratokban való publikálást, inkább csak gyorsítják a tudományos közösség körében az információcserét.3. A publikálás és terjesztés új együttműködési for
máinak kialakításaA szakmai egyesületek általában nem rendelkeznek azokkal a technikai és szervezési feltételekkel, amelyekre szükség lenne folyóirataik elektronikus kiadásához. Újabban olyan kooperációk születnek az egyesületek, könyvtárak, egyetemek és ügynökségek között, amelyek révén az elektronikus publikálás új szervezeti formái jönnek létre. A szakmai egyesületek számára biztosít pl. technikai hátteret a Stanford egyetem könyvtára által alapított 
HighWirePress, amely on-line kiadóként 300 folyóiratot gondoz, és önköltséges alapon végzi tevékenységét. A ProjectMUSE keretében a Johns Hopkins Egyetem kiadója az Eisenhower-könyvtár- ral együttműködve közel kétszáz társadalomtudományi és matematikai szakfolyóiratot kínál (http://muse.jhu.edu). A 2000-ben indult BioOne- projektben egy on-line kiadó, egy marketing ügynökség, egy 23 tagú könyvtári konzorcium és a kansasi egyetem vesz részt, készíti és terjeszti az American Institute of Biological Science egyesületeinek a szakfolyóiratait, jelenleg ötvenötöt (hármat ingyenesen). Kis és közepes kiadók, valamint szakmai egyesületek együttműködését támogatja az európai FJGARO-projekt (http://www.figaro-europe. net/index2.html?mission.html), amelyben holland,

német és olasz partnerek működnek közre egy európai publikációs platform kiépítése érdekében. (Ebben folyóiratok, monográfiák, preprintek és különlenyomatok is szerepelnének elektronikus formátumban.)4. Költségcsökkentés közvetlen versennyel „Alternatív programja” keretében a SPARC saját folyóiratai kiadásával a drága, tekintélyes folyóiratokkal kíván versenyezni azért, hogy ezeknek a folytonos áremelését egyértelműen értékes konkurens termékeivel lelassítsa. Jelenleg tizennégy különféle tekintélyes alternatív folyóirata van a piacon, némelyik ingyenes, a többit elő kell fizetnie a könyvtáraknak.Összefoglalva megállapítható, hogy az új kutatási eredmények a tudományos információhoz való hozzáférés függvényei, és az említett kezdeményezések különféle módon járulnak hozzá a tudományos információellátás megújításához.
(Murányi Lajos)

03/371[Hörbücher in Deutschland] = BuB. 55.Jg. 2003. 5.no. 330-342.p.Rés. angol nyelven
A hangos könyvek kiadása és szerepe Németor
szágban. Tematikus rész, 3 cikk

Gyermekolvasó; Hangos könyv; Könyvkiadás; Köz- 
művelődési könyvtárA jelenlegi gazdasági válság a könyvpiacot is mélyen érintette. 2002-ben a könyveladások száma még csökkent is Németországban a 2001. évi stagnálás után. Egyetlen kivételt ez alól a hangos könyvek képezik, amelyek évről évre jelentős bevétel-növekedést érnek el. Bár ez a szegmens a teljes könyvpiacnak csak mintegy egy százalékát jelenti, a szakértők egyetértenek abban, hogy a növekedési lehetőség még korántsem merült ki ezen a területen. Négyszáz kiadó kínál jelenleg több mint 8 ezer cí-
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met. A könyvtárakban végzett vizsgálatok szerint a hangos könyvek nem sokáig maradnak sokáig a polcokon. Még a nyomtatásban ritkán keresett klasszikusokat is rendszeresen CD vagy kazetta formájában kölcsönzik. A még mindig piacvezető müncheni Hörverlag 1993-as megalapítása jelezte a hangos könyvek kereskedelmének fellendülését Németországban. Vonzó címek és csomagolás, a zene és a szöveg elegáns kombinációja, pazar kiadványtervezés és átgondolt marketing-stratégia segítette elő a hangoskönyv-piac sikerét a 90-es évek második felében. A vásárlók csaknem 40 millió eurót költöttek hangos könyvekre az elmúlt évben, ezzel Németország az európai piac középmezőnyébe került. Az egyes országokban a hangos könyvek igen változatos piaci helyet foglalnak el. Franciaországban például szinte említésre sem méltóak, míg az Egyesült Királyságban éves forgalmuk háromszorosa a németországinak. A legnagyobb mértékű eladás a világon az Egyesült Államokban tapasztalható, ahol évente csaknem kétmilliárd dollárt költenek hangos könyvekre.
(Autoref.)

Lásd még 325, 334, 358
A z  i s m e r t e t e t t  
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