
94/320
ROWLEY, Jennifer - BUTCHER, David: A 
comparison of pricing strategies for bibliographical 
databases on CD-ROM and equivalent printed 
products = EI.Libr. 12.vol. 1994. 3.no. 169-175.p.

A bibliográfiai adatbázisok CD-ROM-on ill. 
nyomtatásban közreadott változatainak ár
képzése; összehasonlítás

Bibliográfia; CD-ROM; Könyvárak

A könyvtárak vezetőit gyakran foglalkoztatja 
az a kérdés, hogy a bibliográfiai adatokhoz való 
hozzáférés mely lehetősége a leghatékonyabb. 
A cikk összehasonlítja a CD-ROM-on ill. nyomta
tásban közreadott bibliográfiai adatok árait. Sok 
esetben a CD-ROM értéknövelést és az adatok
hoz való könnyebb hozzáférést jelent, de a 
viszonylagos költség fontos tényező. A könyvtár- 
vezetőknek nemcsak az árakat kell összehason
lítaniuk, hanem a költséghatékonyságot is figye
lembe kell venniük. Az összevetést nehezíti, 
hogy más a CD-ROM-on, illetve nyomtatott bib
liográfiában, referáló lapban vagy indexben köz
readott bibliográfiai adatok természete, valamint, 
hogy mindkét formában viszonylag bonyolult az 
árképzés. A CD-ROM szolgáltatások értékelését 
tovább bonyolítja, hogy a hálózaton való közre
adással kapcsolatos árképzési gyakorlat igen 
sokféle. Szükség lenne a licenszmegállapodá- 
sok bizonyos fokú szabványosítására.

(Autoref.)
Lásd még 273, 280

Személyzet

Lásd 268

Módszertani irányítás

94/321
Vier Jahre danach. Fachstellenarbeit in den 
neuen Bundesländern = Buch Bibi. 46.vol. 1994.
4.no. 308-329.p.

Res. angol nyelven

Négy évvel később. Módszertani munka az új 
szövetségi tartományokban. Cikkcsoport, 7 
közlemény

Módszertani munka

Az NSZK-ban a közkönyvtárak megszervezé
se és fenntartása a települések feladata. Minden 
szövetségi államban vannak államilag támoga
tott tanácsadó (módszertani) központok, ame
lyek mindenekelőtt a kis települések és a vidéki 
települések könyvtárait segítik. A volt NDK-ban 
ezt másképp oldották meg: 35 éven keresztül a 
regionális könyvtárak látták el ezeket a feladato
kat, és végezték a koordinációt. Az 1989/1990-es 
politikai fordulat után az öt új szövetségi tarto
mányban megváltozott a közigazgatás szerveze
te és új kormányzati könyvtári ügynökségeket 
hoztak létre. Ezek tevékenységét elemezve egy 
felmérés során megállapították, hogy sok előre
haladás történt, de az egyes ügynökségek 
fejlettségi színvonala nem azonos.

(Autoref.)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Általános kérdések

Lásd 287-288
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Külföldi folyóirat-figyelő

Olvasáskutatás

94/322
ANKUDOWICZ, Janusz: Social mechanisms for 
forming the culture of reading = PolishLibr. 
Today. 2.voL 1993. 59-61.p.

Az oivasáskultúrát alakító társadalmi mecha
nizmusok Lengyelországban

Olvasási szokások; Szakirodalom -szociológiai 
[forma]

A lengyel társadalom olvasási szokásainak 
szociológiai elemzése a politikai és gazdasági 
rendszerváltozást követő időszakban. A szerző 
részletesebben is kitér bizonyos tényezőkre, 
amelyek a társadalom magatartását korábban 
befolyásolták a kulturális szférában, és amelyek 
hatásai máig érezhetők. A könyv szerepét ebben 
a széles összefüggésben tárgyalja. Hangsúlyoz
za az új elit kialakításának szükségességét, ami 
elősegíthetné a jobb olvasási szokások kialaku
lását a mai társadalomban, amely a jelentősen 
megváltozott társadalmi-gazdasági helyzet kö
vetkeztében újfajta kihívásoknak van kitéve.

(Autoref.)

INFORMÁCSŐELŐÁLLÍTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS 
ÉS -TERJESZTÉS

Információhordozók általában

Lásd 299

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá 
cióhordozók

94/323
LE COADIC, Yves F.: La mesure dans le centre 
documentation électronique = Documentaliste. 
31.vol. 1994. 2.no. 78-82.p. Bibliogr. 6 tétel.

Rés. angol nyelven

Az elektronikus információk mérési lehetősé
gei

Bibljometria; Dokumentum -gépi információhor
dozón

Nem könnyű mérési munkálatokat végezni a 
könyvtárakban és információs központokban. A 
számítógépesítésnek köszönhetően jelentős 
fejlődés várható az ún. infometria területén. A 
szerző bemutatja az elektronikus információs 
központot és az ott használt információs techni
kát. Meghatározza az ott végzett mérések tár
gyát, a mértékegységeket és javaslatot tesz az 
alkalmazható infometriai eljárásokra.

(Autoref.)

94/324
COX, John - HANSON, Terry: CD-ROM: still 
transient after all these years? = Libr.Assoc.Rec. 
96.vol. 1994. 4.no. 210-211 .p. Bibliogr. 8 tétel.

Még mindig átmeneti technológiának tekint
hető a CD-ROM?

CD-ROM; Hatékonyság

Tony McSean és Derek Law 1990-es cikkük
ben (Letűnő technológia a CD-ROM? -  lásd a 
91/271-es tételszámon) a CD-ROM-nak mint 
adatbázisterjesztő hordozónak igen sok hiányos
ságára hívták fel a figyelmet, s végeredményben 
kétségbe vonták a CD-ROM jövőjét. Mások a 
CD-ROM védelmére keltek (C. Chadwyck Healey: 
A CD-ROM védelmében -  lásd a 91/369-es té
telszámon). Azóta három év telt el. Látszatra a 
CD-ROM virágzik, jövője kétségbevonhatatlan,
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