
CD-ROM; Felmérés (forma); Gépi feldolgozás 
könyvtárban -általában; Közművelődési könyvtár; 
Számítógép-hálózat; Térítéses szolgáltatás; Nagy- 
-Britannia 
B A U , Chris

Information technology in pubiic libraries /  Chris 
Batt ... - 6. ed. - London : Library Association 
Publishing, 1998. - VII, 159 p . ; 30 cm. - Bibliogr. a 
fejezetek végén. - ISBN 1 -8 5 6 0 4 -2 5 3 -7
Raktári jelzet: 4 -1 0 5 6 4

1985 óta hatodik kiadását érte meg ez az Egyesült Királyság közkönyvtárainak információtechnológiai fejleményeit összegző' összeállítás, amelyet a legutóbbi, 1994-es kiadás óta teljességgel módosítottak, felfrissítettek és egy kérdőíves felmérésből származó statisztikai információkkal is kiegészítettek. Ebben az új kiadásban nagy hangsúlyt kap az Internet fontossága és az információtechnológia használatának trendjei a közkönyvtári munka minden területén. A szöveges rész az integrált rendszerek alkalmazásával, az elektronikus tájékoztatási

szolgáltatásokkal, a közkönyvtárak tanulási forrásközponti szerepével, a térítések kérdésével és a jövőre vonatkozó tervekkel foglalkozik. A függelékek ugyanilyen terjedelemben a kérdőíves felmérés alapján gazdag statisztikai és egyéb összehasonlításra alkalmas információkat adnak közre a közkönyvtárak tevékenységéről.
@

Gépi információkeresés; Használó; Munkaszervezés; 
Referensz; Segédkönyv, kézikönyv 
Electronic resources: use and user behavior /  
Hemalata Iyer ed. -  New York ; London : Haworth, 
1998. - 145 p. ; 23  cm. -  Bibliogr. a fejezetek 
végén. - Megjelent a The Reference Librarian 60. 
számaként is. - ISBN 0 - 7 8 9 0 -0 3 7 2 -4  
Raktári jelzet: 3 -1 2 5 5 6

Az új információtechnológia megkönnyítette az információhoz való jobb hozzáférést és felgyorsította az információátadást. Ennek nyomán a könyvtárak
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nak és információs központoknak új feladattal kell megbirkózniuk: az elektronikus források kezelésével és az ezeket használó könyvtárlátogatók segítésével. A CD-ROM-ok és az online keresési szolgáltatások már néhány éve meghonosodtak a könyvtárakban, az Internethez és a földrajzi információs rendszerekhez való használói hozzáférés viszont a legújabb szolgáltatások közé tartozik. Az elektronikus elérés még bonyolultabbá tette a referensz- könyvtárosok feladatkörét, mivel a használók információs igényeik állandó kielégítését várják. A megnövekedett használói elvárások teljesítésén túl a könyvtárosnak tanárnak és oktatónak is kell lennie. A kötet fő témája az elektronikus források és használatuk a könyvtárakban, ezen belül a hangsúly a legújabb forrásokra, azaz az Internetre és a földrajzi információs rendszerekre került. A tanulmányokat -  melyek egyúttal a Reference Librarian c. folyóirat 60. számában is megjelentek -  négy fejezetben adja közre: 1. Használók és használat: elméleti megközelítés; 2. Az Internet: szervezés és keresés; 3. Földrajzi információs rendszerek; 4. Az elektronikus források kezelése.
@

Cenzúra; Egyesület -könyvtári -nemzeti; Konferenciai 
anyag -nemzetközi (forma); Tájékoztatás szabadsá
ga; Nagy-Britannia, Oxford -K  
Emerging democracies and freedom of information : 
proceedings of a conference of the International 
Group of The Library Association (IGLA), Oxford, 
September 1994  /  ed. by Barbara Turfan with 
Kathleen Ladizesky and Inese A Smith. - London : 
Library Association Publ., 1995. - XIV, 174 p. ; 24  
cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 
1 -8 5 6 0 4 -1 7 0 -0  
Raktári jelzet: 3 -1 2 5 5 7

1994 szeptemberében az angol Könyvtáros-egyesület nemzetközi csoportja konferenciát szervezett „A

feltörekvő demokráciák és az információszabadság” témájáról könyvtárosok, tájékoztatási szakemberek, kiadók és kutatók számára. Az információ- szabadság fogalomkörében az előadások érintették az információhoz való szabad hozzáférést (azaz a nyílt közigazgatást, a nyilvános könyvtárak szolgáltatásait és az adatvédelmet) és a szólásszabadságot (azaz a cenzúra kérdéseit és a publikálás jogát) egyaránt. A paperek egy része a nemzetközi szervezetek (Pen Club, IFLA, országos könyvtáros-egyesületek stb.) tevékenységéhez és a témával foglalkozó rendezvényeikhez kapcsolódott, másik része pedig a már folyamatban vagy előkészületben lévő demokratikus átalakulás hatásait ismertette bizonyos országok, régiók (Oroszország, a balti országok, Lengyelország, Csehország, Albánia, Azerbajdzsán, Nigéria, Dél-Afrikai Köztársaság stb.) szellemi életére. A konferencia ajánlásokkal zárult.
@

Gépi dokumentumleírás; Időszaki kiadvány; Példatár 
-könyvtári (forma)
GEER, Beverley - CARAWAY, Beatrice L.
Notes for serials cataloging /  rev. and ed. by 
Beverley G e e r ... and Beatrice L. Caraway ... - 2. ed.
- Englewood : Libraries Unlimited, 1998. - XVI, 168  
p, ; 25 cm. - A Notes for serials cataloging /  comp, 
by Nancy G. Thomas and Rosanna O’Neil c., 198- 
6-ban megjelent 1. kiad. revideált változata. - 
Bibliogr.: p. 163. - ISBN 1 -5 6 3 0 8 -4 4 9 -X  
Raktári jelzet: 3 -1 2 5 5 2

A periodika feldolgozás során főként a megjegyzés rovatokban felhasználható szövegekhez ad ötleteket, mintákat több mint egy évtizeddel az első kiadás után ez az új szerkesztők által átdolgozott és kiegészített 2. kiadás. A példák az OCLC központi online katalógusának AACR2 szerint létrehozott rekordjaiból és a CONSER Editing Guide 1994-es kiadásából származnak. (A megjegyzések nyelve ál
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tálában nem szabályozott.) Az anyag elrendezése követi a MARC mezők sorrendjét, azokon belül pedig kisebb tematikus csoportokat is kialakítottak a szerkesztők. Minden megjegyzés mező szerepel az OCLC és a CONSER definícióival, de csak azt a meghatározást követi példatár, ahol a mező használatos a folyóirat katalogizálásnál. A 246-os, címváltozatra vonatkozó mezőn kívül, az összes többi mező az 500 és 586 közötti tartományba esik (megjegyzések). Néhány olyan mezőhöz is találunk megjegyés- mintákat, amelyek csak elektronikus dokumentumok feldolgozásánál használatosak (pl. 516, 538), továbbá szerepel több olyan mező, amelyekhez nem hagyományos formátumú folyóiratokat jellemző példák is találhatók. A kötet végén visszakereshető, hogy az egyes példák milyen folyóiratok bibliográfiai leírásához tartoztak, a cím mellett közölve a Kongresszusi Könyvtárban használt ellenőrző számot (LCCN) és az OCLC rekord azonosító számát.
@

Elektronikus publikáció; Számítógép-hálózat; Szerzői 
jog; Tájékoztatási politika
Information policy in the electronic age /  ed. by 
Maureen Grieves. - London [etc.] : Bowker-Saur, 
1998. - 270  p. ; 23 cm. - (British Library research).
- Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 1 -8 5 7 3 9 -2 6 6 -3  
Raktári jelzet: 3 -1 2 4 2 2

A British Library kutatási és fejlesztési osztálya számára 1995 után készült kilenc információpolitikai helyzetjelentést foglal magába a kötet. Hat tanulmány elhangzott előadás formájában is, ez utóbbiaknál az előadásokat követő szűkkörű szakmai szemináriumok hozzászólásai is olvashatóak. A bevezetőben a szerkesztő összefoglalja az 1997-es kormányváltás óta megélénkült brit kormányzati információpolitika dokumentumait, fejleményeit. Azután mintegy harminc lapon összegzi a tanulmányok főbb gondolatait. Ch. Oppenheim a kilencve

nes évek közepének brit információpolitikai há- nyosságaira mutat rá, és kiemeli az Európai Unió programjainak élénkítő hatását. T. Carbo tanulmánya elsősorban az Amerikai Egyesült Államok információs infrastruktúra-fejlesztési politikáját mutatja be. G. Cornish a szerzői jog, a dokumentumellátás és a kiadvány megjelentetés elektronikus környezetben jelentkező újabb problémáira világít rá. B. Mahon arról szól, hogy mit lehet tenni az elektronikus adatok megbízhatóságának növelése, minőségük javítása érdekében leginkább az adatbázisok területén. F. Rowland az elektronikus dokumentum széles értelemben vett meghatározása után az elektronikus publikálás kapcsán felvetődő közléspolitikai szempontokat tárgyalja (pl. használó közösség, hozzáféhetőség, díjszabás stb.) B. White a kommunikációs hálózatoknak az információhoz jutásra kifejtett hatását elemzi. Ch. Batt a közművelődési könyvtárak jövőjével, társadalmi szerepük megtartása és növelése körüli teendőkkel foglalkozik. J. Cropley az információpolitika kereskedelmi mozgató rugóit veszi tekintetbe, D. G. Law pedig a brit felsőoktatási könyvtárak információpolitikai project- jeit, együttműködéseit mutatja be.
@

Adatbázis; Információkeresés; Tájékoztatás -orvos- 
tudományi

Informations- und Wissenstransfer in der Medizin 
und im Gesundheitswesen /  Hrsg, von Karl-Franz 
Kaltenborn. - Frankfurt am Main : Klostermann, 
1999. - X, 566  p. ; 25 cm. - (Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderhefte, 
ISSN 0 5 1 4 -6 3 6 4  ; 73 .). - Bibliogr. a fejezetek 
végén. - ISBN 3 -4 6 5 -0 2 9 4 8 -8  
Raktári jelzet: 3 -1 2 5 6 3

A gyűjteményes kötet írásai a „tájékozott orvostudományt” kívánják szolgálni. Az első fejezet az orvostudományi-egészségügyi tudásközvetítés törté
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netébe ad betekintést, egészen a 60-as évek információ- és távközlési technológiai változásáig bezárólag. A második fejezet tanulmányai az információközvetítés etikai és jogi aspektusait vizsgálják, különös tekintettel az új hordozók hatására a gyógyításban dolgozó csoportokra. A negyedik fejezet a vizsgált területen tapasztalható információ- igénnyel, használói szokásokkal foglalkozik, a tájékozódási források jegyzékét is megadva. A negyedik fejezet tárgya szintén túlmutat a műszaki alkalmazásokon: írásai az új elektronikus hordozók lehetőségeivel és korlátáival foglalkoznak. Az ötödik fejezet az orvostudományi- egészségügyi tájékoztatás intézményi és társadalmi kérdéseiről szól (többek között amerikai projektekről, az orvosképzés technológiai fejleményeiről, a digitális könyvtárak funkcióiról, a fejlődési trendekről stb.).
Általános tudományos könyvtár; Együttműködés 
-belföldi; Kompatibilitás; Osztályozási rendszer; Tize
des osztályozás; Németország 
Klassifikationen für wissenschaftliche Bibliotheken : 

Analysen, Empfehlungen, Modelle /  [Hrsg, von] 
Deutsches Bibliotheksinstitut. - Berlin : DBI, 1998. - 
325  p. ; 21 cm. - (dbi-materialien ; 175 .). - 
Bibliogr.: p. 3 2 1 -3 2 5 . - ISBN 3 -8 7 0 6 8 -9 7 5 -7  
Raktári jelzet: 2 -1 0 2 6 7

A Német Könyvtári Intézet egyik munkacsoportja ajánlásokat dolgozott ki a tudományos könyvtárak számára az osztályozási rendszerek egységes fejlesztését elősegítendő. A kutatási jelentés bevezetője tartalmazza a munkacsoport tevékenységét meghatározó tényezőket, majd értékeli a német tudományos könyvtárakban és a közös katalógusokban jelenleg alkalmazott nemzetközi és országos hatályú osztályozási rendszereket. Nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tárgyi feltárás (tárgyszavazás és osztályozás) különböző megoldásai között egyez

tetésre kerüljön sor, de alapvetően az osztályozás mellett foglal állást. Ennek az egyeztetésnek, úgymond a tárgyi feltárás „globalizálásának” egyik lehetséges megoldásaként közli Ingo Nöther konkor- dancia-modelljét. A kutatási jelentést további vita kiindulópontjának szánták.
@

Annotált bibliográfia (forma); Könyvtártudományi 
bibliográfia (forma); Könyvtártudományi szakiroda- 
lom; Szakirodalmi kalauz (forma)
PRYTHERCH, Ray
Information management and library science : a 
guide to the literature /  Ray Prytherch. - 3. rev. ed. - 
Aldershot : Gower, 1994. - VII, 3 23  p. ; 24 cm. - 
ISBN 0 -5 6 6 -0 7 4 6 7 -2  
Raktári jelzet: 3 -1 2 5 6 6

A kötet több tájékoztatási műfaj keveréke: egyrészt (körülbelül fele terjedelmében) kalauz az információszervezés alapvető könyvtártudományi szakirodaimához (ennek fejezetei: A tájékoztatási szektor; A tájékoztatás szakirodalma; A szakmai szervezetek szerepe; A kurrens tájékozódás; Összefoglaló és áttekintő művek; A kutatások nyomon követése; Enciklopédiák és háttérirodalom; Referáló lapok és indexek; Címtárak és más tájékozódási források); ezt követi az angolszász monográfia-irodalom legjavának annotált bibliográfiája; majd a legfontosabb szakfolyóiratok jegyzéke és egy intézményi címtár.
Címtár (forma); Szabvány; Szabványtár; Tájékoztatás 
-szabványügyi; Tájékoztatási eszköz 
RHODES, Janice - FALLONE, Elspeth 
Information on standards : a guide to sources /  by 
Janice Rhodes and Elspeth Fallone ; [ed. by] 
National Library of Scotland, The British Library. - 
Edinburgh : Nat. Libr. of Scotland ; London : BL,
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1998. - IX, 120 p. ; 30 cm. - Bibliogr.: p. 113 -114 . 
-IS B N  0 -7 1 2 3 -0 8 3 2 -6  
Raktári jelzet: 4 -1 0 5 9 0

A kötet a Skóciai Nemzeti Könyvtár természettudományi részlegének és a British Library természettudományi tájékoztató szolgálatának közös összeállítása. A fejezetekben a szabványokkal kapcsolatos mindenfajta információt igyekeztek összefoglalni: A szabványok megalkotásának lépései; A szabványok fajtái (nemzetközi, regionális és nemzeti); A szabványokról való tájékozódás nyomtatott és elektronikus forrásai; A szabványok beszerzési lehetőségei. A függelékekben a szabványosítás szervezetei és a szabványokkal kapcsolatos rövidítések/be- tűszók szerepelnek.
Adatbázis; Ergonómia; Gépi információkeresési 
rendszer; Hardver; Szoftver 
ROWLEY, Jennifer
The basics of information systems /  Jennifer 
Rowley ... - 2. ed. - London : Library Association 
Publishing, 1996. - XII, 268 p. ; 22 cm. - Első kiad. 
címe: The basics of information technology. - 
Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 1 -8 5 6 0 4 -1 3 6 -0  
Raktári jelzet: 2 -1 0 2 6 6

Jennifer Rowley jól bevált tankönyve második, teljesen átdolgozott és bővített kiadásban jelent meg (az első kiadás 1988-ból származik). A kötet azzal a céllal készült, hogy megismertesse a kezdő tájékoztatási szakembereket az információs rendszerek és az információtechnológia alapfogalmaival és terminológiájával, egyben felfrissítse a gyakorló szakemberek vonatkozó ismereteit. Az egyes fejezeteket összefoglalás és az ajánlott irodalom jegyzéke zárja, a szöveg közben gyakran találunk elgondol- kodtató/ellenőrző kérdéseket. A kötet meglehető

sen gyakorlatias megközelítésben, olvasmányos stílusban, pontos és naprakész ismereteket kínálva átfogja a technológia fejlesztésének és használatának trendjeit. Szélesebb összefüggésbe helyezve az információs rendszereket megismertet a hardverrel és a szoftverrel kapcsolatos, valamint a hálózatitávközlési tudnivalók alapjaival, az információs rendszerek tervezésének és értékelésének, valamint a munkahelyek és interfészek kialakításának szempontjaival.
©

Könyvtárügy; Dánia
SVANE-MIKKELSEN, Jorgen
The library system in Denmark /  Jorgen Svane-Mik-
kelsen. - Copenhagen : Royal School of Library and
Information Science, 1997. - 84 p. : ill. ; 21 cm. -
ISBN 8 7 -7 4 1 5 -2 6 2 -9
Raktári jelzet: 2 -1 0 1 8 8

Az angol nyelvű kiadvány a dániai közkönyvtárakat (szervezeti formájuk, működésük, a megyei könyvtárak, a különleges ellátást igénylő rétegekre kialakított ellátási formák), az iskolai könyvtárakat (szervezetük, működésük, kapcsolatuk a közkönyvtárakkal,), valamint a tudományos könyvtári hálózatot (a nemzeti könyvtári funkciókat ellátó Királyi Könyvtár, az arhusi Állami és Egyetemi Könyvtár, és a többi tudományos könyvtár) mutatja be. Ismerteti az együttműködésre épülő könyvtári rendszert, a könyvtárközi kölcsönzéssel és a nemzeti bibliográfia létrehozásával foglalkozó intézmények szerepét és a szolgáltatásokat. Rövid jellemzést ad a könyvtárosképzésről és intézményeiről, továbbá ismerteti a dániai könyvtári szervezetek, egyesületek munkáját. Kiegészítésként a Faroe-szigeteken és Grönlandon folyó kulturális és könyvtári munkáról is szó esik. Általános tájékozódásra jól használható kalauz.
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Könyvtárpolitika; Könyvtárügy; Tájékoztatási politika 
Understanding information policy : proceedings of a 
workshop held at Cumberland Lodge, Windsor Great 
Park, 22 -2 4  July 1996  /  ed. by Ian Rowlands. - 
London [etc.] : Bowker-Saur, 1997. - VIII, 305 p. ; 
23 cm. - (British Library research and innovation re
port ; 49 .). - Bibliogr.: p. 2 63 - 277. - ISBN 
1 -8 5 7 3 9 -1 7 9 -9  
Raktári jelzet: 3 -1 2 5 7 0

A kötet egy 1996-ban rendezett háromnapos „workshop” anyagát tartalmazza. A rendezvény célja -  a szerkesztői előszó szerint -  nem annak bizonyítása volt, hogy miért kell az információpolitikát tanulmányozni és elemezni, hanem az, hogyan kell információpolitikai tanulmányokat és elemzéseket készíteni, és új ismereteket létrehozni. A konferenciára Nagy-Britannia vezető tájékoztatáspolitikai szakembereit, tudósait, tanácsadóit és információs menedzsereit hívták meg azzal a céllal, hogy az információpolitikai elméletek, modellek és keretek jobb megértését elősegítsék, ugyanis a téma elméleti megalapozására eddig kevés figyelem irányult. A három nap alatt megvitatott 12 előadás három fő kérdés köré csoportosult: l.Az információpolitika (a továbbiakban: IP) alkalmazása : mi az IP és hogyan alakult ki, milyen hagyományokra épül, semleges-e vagy ideológiai értékek befolyásolják, ésszerű folyamat-e az IP kialakítása, mennyire van szerepük az intézményi tényezőknek az IP tervezésében stb. 2. Az IP alkalmazása: melyek a sikeres IP összetevői, ki a felelős a politika alkalmazásáért, milyen mértékben hatnak egymásra, ill. versenyeznek egymással a különböző politikák, az információtechnológia befolyásolja-e az IP-t vagy fordítva stb. 3. Az IP értékelése: mennyire hatékony az adott politika céljai elérésében, hogyan követhető nyomon és értékelhető az IP, milyen visszacsatolásra van szükség a jobb politika kialakításához, mik a szélesebb körű társadalmi és gazdasági hatások, kik a „vesztesek” és „nyertesek” stb. Az előadások kiadásra va

ló előkészítése során nem követték a konferencia programját, így a tanulmányok a következő fejezetekbe kerültek: 1. Információpolitikai elméletek. 2. Nemzeti és nemzetközi távlatok. 3. Szervezeti perspektívák.
Munkahelyi légkör; Munkaszervezet; Rendszerelem
zés; Szakértő 
UNDERWOOD, Peter G.
Soft systems analysis and the management of li
braries, information services and resource centres /  
Peter G. Underwood ... - London : Library Associa
tion Publ., 1996. - VII, 198 p. ; 22  cm. - Bibliogr.: 
p. 1 8 0 -1 8 6 . - ISBN 1 -8 5 6 0 4 -1 5 0 -6  
Raktári jelzet: 3 -12561

A bevezető jellegű kötet a rendszerelemzés „puha” technikáival (amelyek t.i. a problémamegoldás szubjektív elemeit is figyelembe veszik) és azok alkalmazásával ismertet meg a könyvtárak, tájékoztatási szolgáltatások és forrásközpontok esetében. A gyakorló könyvtárosok, a szakértők-konzultánsok és a felsőoktatás hallgatói számára azt mutatja be, hogy mire érdemes ezeket a módszereket használni a vezetés különböző területein (elsősorban a tervezésben, a csoportmunkában és a változások kezelésében). A fogalmak, tevékenységek és azok sorrendjének meghatározása után átvezet a „való világba” , azaz arról ír, hogy miképpen lehet átültetni a gyakorlatba a rendszerelemzéssel levont következtetéseket. ©
Felmérés (forma); Felsőoktatási könyvtár; Közműve
lődési könyvtár; Távoktatás; Továbbképzés; Nagy- 
Britannia
UNWIN, Lorna - STEPHENS, Kate - BOLTON, Neil 
The role of the library in distance learning : a study 
of postgraduate students, course providers and li-
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brarians in the UK /  Lorna Unwin, Kate Stephens 
and Neil Bolton. - London [etc.] : Bowker-Saur, 
1998. - 256 p. ; 23 cm. - (British Library research 
and innovation re p o rt; 96.). - Bibliogr.: p. 213 -2 18 . 
-IS B N  1 -8 5 7 3 9 -2 2 1 -3  
Raktári jelzet: 3 -1 2 4 7 7

Az elmúlt tíz évben az angol egyetemek által ajánlott távoktatási lehetőségek száma jelentősen megnőtt. Ez az oktatási forma elsősorban azért előnyös, mert nagyfokú szabadságot ad a hallgatóknak, akik saját ütemezésük, időbeosztásuk szerint, odahaza foglalkozhatnak felsőfokú tanulmányaikkal. A kötetben hat, 1994 és 1996 között készült tanulmány szerepel, s lényegében mindegyikben a könyvtáraknak a távoktatás támogatásában betöltött szerepét vizsgálták (szemle az angol, az északamerikai és az ausztráliai gyakorlatot leíró irodalom felhasználásával; a posztgraduális képzésben résztvevők számára szervezett távoktatási programok; az egyetemi könyvtárak, valamint a közkönyvtárak részvétele a DL (távoktatási) programokban; a távoktatás szervezőinek elvárásai a könyvtárak szolgáltatásaival kapcsolatban; a hallgatók könyvtárhasználati szokásai, s elképzeléseik a könyvtárak oktatást támogató szerepéről). Jól strukturált összefoglalás, és részletes ajánlások (12 pont a távoktatásban résztvevő hallgatók számára, 7 és 8 pontban az egyetemi könyvtárosok és a közkönyvtárosok számára, és 9 pontban a tanfolyamszervezőknek) találhatók az utolsó fejezetben, melyet irodalomjegyzék és a felmérések során használt kérdőívek bemutatása tesz teljessé.
Asztali kiadványszerkesztés; Elektronikus publikáció; 
Folyóiratkiadás; Könyvkiadás 
WARD, Gareth
Publishing in the digital age : [how digital techno
logy is revolutionising the worlds of book,

magazines, newspapers and printing] /  Gareth Ward.
- London : Bowerdean, 1998. - 144  p. ; 24 cm. 
(Work in the digital age). - ISBN 0 -9 0 6 0 9 7 -9 4 -0  
Raktári jelzet: 3 -1 2 5 5 8

Személyes hangvételű összefoglalás az új információtechnikának a papír alapú világra gyakorolt hatásáról. Bevezetőként egy rövid „novella” olvasható egy 2010-ben élő átlagember egy napjáról, akinek a technika minden lépését megkönnyíti és kiszolgálja. A vízió után összefoglalást kapunk a napjainkat meghatározó alapvető technikai szolgáltatásokról, az internetről, az online adatbázisokról, az intranetről, az új típusú, lapos képernyők és az elektronikus tinta megjelenéséről és jelentőségéről, továbbá a digitális technika szerepéről a publikálásban és dokumentumkiadásban. Elemzi a globalizáció hatását a kiadással üzletszerűen foglalkozók világára, és bemutatja a kis kiadók számára kínálkozó új lehetőségeket is. Kitér azokra a tudnivalókra a digitális technológia hatásával kapcsolatban, amelyek a tudományos és műszaki folyóiratok megjelentetésével, kiadásával kapcsolatosak, de ezeken kívül, szól a tankönyvek felsőoktatási jegyzetek, jogi, orvosi, ill. egyéb szakterületek kiadványainak helyzetéről. A változások lényege úgy foglalható össze, hogy mindenki, aki számítógépet használ, lényegében kiadással is foglalkozik, s ugyanez elmondható az intézményekről is, tehát a kiadványszerkesztés új eszközeinek, és a digitális technika trükkjeinek ismerete alapvető fontosságú minden érintett számára. A könyv a kiadók, a könyvkereskedelem, a tudományos kiadással foglalkozók, valamint a képeslapok, magazinok, napilapok kiadásával foglalkozók előtt álló, az elektronikus kiadással kapcsolatos tennivalókat veszi sorra, miközben a használók, olvasók, vásárlók elvárásait is bemutatja. Rövid szómagyarázat a fontosabb információtechnikai kifejezésekről és a szokásos mutató egészíti ki a kötetet.
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Életrajz (forma); Könyvtárügy története; Egyesült Ál
lamok
WIEGAND, Wayne A.
Irrepressible re fo rm e r: a biography of Melvil Dewey 
/  Wayne A. Wiegand ; [ed. by the] American Library 
Association. - Chicago ; London : ALA, 1996. - XX, 
403 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr. lábjegyzetekben. - 
ISBN 0 -8 3 8 9 -0 6 8 0 -X  
Raktári jelzet: 3 -1 2 4 7 6

Részletes és az eddigieknél elfogulatlanabb pályaképet vehetünk kézbe az amerikai könyvtárügy hőskorának meghatározó egyéniségéről. Változatos életútját és szerteágazó érdeklődését levéltári adatokkal bőségesen alátámasztva követi végig a szerző. A vaskos kötetnek csak kevesebb mint 10%-a szól a Tizedes Osztályozás létrejöttéről, kiadásairól és alkalmazásáról. Dewey pályája nem szűkölködik konfliktusokban. Igazi pedagógus alkat és egyben nyughatatlan újító, ésszerűsítő. Látható ez írásreform kísérleteiből és mérésügyi kezdeményezéseiből is. Amerikában ő szervezi meg a felsőfokú könyvtárosképzést, előbb a Columbia College-ban és a New York State University-n. Magas tisztségeket tölt be egyetemeken, gondjaiba veszi, felvirágoztatja az egyetemi gyűjteményeket, harcol nyilvánossá tételükért. Oszlopos alapító tagja az amerikai könyvtárosegyesületnek, egyik fő szervezője az ALA első kongresszusainak. A Library Journal alapító szerkesztője. Később a Library Notes című folyóirat is a nevéhez fűződik. A könyvtárüggyel összefüggő üzleti vállalkozásokban is sikeresen tevékenykedik pl. könyvtárellátó vállalatot működtet. A fáradhatatlan reformer arcképét néhány negatív vonás (pl. rasszizmus, nőügyek) és ezekből fakadó botrányok is beárnyékolják. Dewey életét is

világnézetét mindvégig meghatározta a WASP mentalitás.
©

Építési terv; Könyvtárépítés, berendezés; Könyvtár- 
épület -nemzeti 
WILSON, Colin St John
The design and construction of the British Library /  
Colin St John Wilson. - London : The British Library, 
1998. - 95  p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0 -7 1 2 3 -0 6 5 8 -7  
Raktári jelzet: 3 -1 2 5 2 0

A British Library székhelye St Pancras, ahol az Egyesült Királyság legnagyobb, 20. században emelt középületeként, 1998 áprilisában nyitotta meg kapuit a nyilvánosság számára. A Szent Pál székesegyház elkészülte óta -  amelynek építése szintén 36 évig tartott -  nem volt még Nagy-Britan- niában olyan terv, amely a kivitelezési idő vagy a körülötte keletkezett vita tekintetében hozzá hasonlítható lenne. A szerző, aki életének nagy részét az 1962-ben kezdődött építési programnak szentelte, áttekinti a terv megszületésének történelmi hátterét, módosulásait és a tervezési módszereket. Részletesen bemutatja az épület elemeit: az építési telket és környezetét, az első udvart, a főbejáratot, az olvasótermeket, a kiállítási tereket, a konferencia- központot, a személyzeti helyiségeket és az olvasók kényelmét szolgáló létesítményeket. A könyv feltárja, hogy a szerző és csapata hogyan reagált az építési terv állandó változásaira, miközben határozottan ragaszkodott a legmagasabb minőségi követelményekhez a 250 évre tervezett épület minden részleténél. A számtalan eredeti rajzzal és külön megrendelésre készült fényképpel illusztrált mű a modern építészetet kedvelők érdeklődésére is számot tarthat.
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