
sítása, nemzeti bibliográfiai szerepeltetése „racionális” leírásokkal).A dél-, illetve közép-kelet-európai országok az elektronikus kiadványok kezelésében jócskán elmaradnak a finn példától, bár azért az igyekezet megvan bennük. Az elektronikus kiadványok száma jelzi (Bosznia és Hercegovina egy, Horvátország 25, Csehország 129, Litvánia 27, Lettország 39, Lengyelország 50, Szlovákia 29, Szlovénia 150 és Magyarország 363), hogy e régió országaiban milyen mértékben terjedtek el az elektronikus kiadványok, illetve regisztrációjuk mennyire sikeres.

Lásd még 329, 369-371
R e p r o g r á f i a ,
m i k r o g r á f i a

Lásd 287
K o m m u n i k á c i ó s

t e c h n i k á k

Lásd 370(Futala Tibor)

03/359SIRIWONGWORAWAT, Suwakhon: Use of ICT in Thai libraries: an overview = Program. 37.vol. 2003. 1.no. 38-43.p. Bibliogr. 6 tétel.
Az információtechnológia használata a thaiföldi 
könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Információtechnológia; Integrált 
gépi rendszer; Nemzeti könyvtár; SzoftverA 80-as évek óta sok thaiföldi könyvtár használ számítógépet a könyvtári munkafolyamatokhoz, az

Unesco által kifejlesztett CDS/ISIS program különösen népszerű, a felsőoktatási intézményekben számos adatbázist fejlesztettek ki. 1987-ben a Chiang Mai Egyetem könyvtára volt az első", amely kereskedelemben kapható integrált könyvtári rendszert vezetett be: az URICA nevű szoftvert használták a katalogizálás és az on-line olvasói katalógus építése során. 1992-ben Thaiföld nemzeti könyvtára megvásárolta a Dynix automatizált könyvtári rendszer szoftverét. Ma már sokféle könyvtári szoftver van használatban, többek között az ALICE, a Dynix, az INNOPAC, a TINlib és a VTLS, elsősorban a felső- oktatási intézményekben és néhány magánvállalatnál. A fő tendencia a könyvtárakban az elektronikus információs források, elektronikus könyvek be
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szerzése és kezelése, valamint a virtuális könyvtár megteremtése. A könyvtárak további célja, hogy a használók számára gyorsabbá és könnyebbé tegyék több és jobb információ elérését. A cikk áttekinti a főbb információtechnológiai fejleményeket a thaiföldi könyvtárakban.
(Autor ej.)

Lásd még 284
K ö n y v t á r é p í t é s ,

- b e r e n d e z é s

03/360KENT, Fred -  MYRICK, Phil: How to become a great public space = Am.Libr. 34.vol. 2003. 4.no. 72-76.p.
Könyvtárak nagy közhasznú terekkel: beszélgetés 
a Project for Public Spaces vállalkozás vezetőivel

Építési terv; Könyvtárépület -közművelődésiA folyóirat munkatársának kérdéseire válaszolt írásban és telefonon Fred Kent, A közösségi terek 
projekt (Project for Public Spaces, PPS) megalapítója, és Phil Myrick, a PPS egyik alelnöke. Ennek az interjúnak a megszerkesztett szövegét olvashatjuk a fényképekkel illusztrált cikkben.A PPS olyan nonprofit szervezet (pps.org), amely többek közt tanfolyamokat szervez az Egyesült Államokban és külföldön olyan témákban, mint pl. „Hogyan alakítsunk át egy épületet?”, „Miképpen hozhatunk létre egy vonzó helyet a szomszédságunkban?”, vagyis a közösségi tereknek és épületeknek a tervezése és kialakítása során felmerülő kérdésekkel foglalkozik. (Itt a hosszú interjú lényeges elemeire utalunk csupán.)A kérdezőt legelőször természetesen a könyvtárak érintettsége érdekelte: Myrick úgy gondolja, hogy közösségi színtérként az információnyújtás mellett még fontosabb lehet egy könyvtárban, hogy vonzó is legyen az odalátogató emberek számára. Ebből

adódott a következő kérdés: mit értékelnek az emberek a közösségi terekben, és hogyan lehet erről tudomást szerezni. Kent elmondta, hogy a különböző módszerek nyomán négy tényező kristályosodott ki számukra -  és a New York-i közkönyvtár (NYPL) példáján illusztrálta is ezeket: a megközelítés és a kapcsolódások, a komfort és az imázs, a használat és a tevékenységek, valamint a társas jelleg. Voltaképpen apróságokon múlik, hogy egy-egy könyvtárépület sokkal vonzóbb, mint mások, pl. a központi fekvés, parkolóhely, egy jó kávézó a könyvtárban stb.Mit tegyen legelőször a könyvtárigazgató, ha bővíteni akarja a könyvtárat vagy új épületet tervez? -  volt a következő kérdés. Kent szerint nem szabad az épülettel foglalkozni: először a funkcióból és a használatból kell kiindulni, és a településen élőkkel is konzultálni kell arról, mit is szeretnének ott elsősorban csinálni. (Érdemes a fiatalokat is bevonni a tervezésbe.)Felmerült az a kérdés is, hogy egy új (vagy felújított) könyvtárépület életet tud-e lehelni a hanyatlásnak indult belvárosba? A válasz szerint nem biztos: a könyvtár önmagában képtelen erre; egyéb tényezőknek, üzleteknek stb. is adottnak kell lenni, hogy az embereket odavonzza.Végül azokról a könyvtárakról esik szó, ahol úgy oldják meg a hajléktalanok kérdését, hogy csökkentik a kényelmes ülőhelyeket és alkalmatosságokat. Myrick úgy véli, inkább olyan közösségi tereket kell kialakítani, mint Portlandban vagy Torontóban, ahol nagy a nyüzsgés. Lehet, hogy ott is előfordulnak hajléktalanok, de ők inkább a nyugalmas, félreeső helyeket kedvelik.Ügy gondolják, hogy a közkönyvtárak a település fellendítésének, élénkítésének aktív katalizátorai lehetnek, amelyek ösztönözni képesek a helyi lakosokat arra, hogy elképzeljék, megtervezzék és kialakítsák a jövőjüket. A könyvtárak zöme az ötvenes években, a gazdasági fellendülés alatt épült, lassan renoválásra szorulnak, ez egy történelmi lehetőség:
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a megfelelő elképzeléssel rendelkező könyvtárosok képesek is lesznek ennek megvalósítására.
(Murányi Lajos)

S z á m í t ó g é p e s  k ö n y v -  
t á r !  r e n d s z e r e k

03/361EBENEZER, Catherine: Trends in integrated library systems = VINE. 32.vol. 2002. 4.no. 19-45.p. Bibliogr.
Milyen irányban fejlődnek az integrált könyvtári 
rendszerek?

Ember-gép kapcsolat; Integrált gépi rendszer; Szab
vány; Számítógép-hálózat; SzoftverA cikk áttekinti az integrált könyvtári rendszerek fejlődésének jelenlegi helyzetét és sajátosságait, bemutatja és értékeli a rendszerek előállításának legfontosabb irányait a könyvtári szolgáltatások általános fejlődésének kontextusában. A könyvtári rendszerek piacát és fejlesztését nem annyira a szakma, mint inkább az internet trendek és a szoftveripar szabja meg, s a gazdasági feltételek döntő mértékben befolyásolják.

(Autoref.)

03/362CYZYK, Mark -  ROBERTSON, Nathan D.M.: HERMES: The Hopkins Electronic Resource Management System = Inf.Technol.Libr. 22.vol. 2003. 1.no. 12-17-p. Bibliogr.
HERMES: web alapú rendszer az elektronikus for
rások kezelésére

Egyetemi könyvtár; Elektronikus dokumentum; Fej
lesztési terv; Integrált gépi rendszerBefejezés előtt áll a Johns Hopkins Egyetemen (JHU) a HERMES (Hopkins Electronic Resource

Management System). A rendszer elé komplex követelményrendszert állítottak. Át kell fognia az elektronikus források kiválasztásának, beszerzésének és implementációjának egész folyamatát. Lehetővé kell tennie az elektronikus forrásokra vonatkozó és a nagyközönség számára megjeleníthető információk dinamikus előállítását, a források megrendelésében vagy licencelésében bekövetkezett változásokról automatikus üzenetek előállítását és küldését a megfelelő munkatársaknak, akik számára egységes, web alapú eszközt kell adnia az elektronikus források megtekintéséhez, aktualizálásához, adminisztrációjához és jelentések készítéséhez. Biztosítania kell a csatolók kezelését, ide értve az automatikus aktualizálást. A rendszernek -  a jogosultságok figyelembevételével -  elérhetőnek kell lennie a JHU könyvtáraiban minden munkatárs és olvasó számára. Emellett a rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a jelenleg működő és jövőbeli más rendszerekkel együttműködjön.Mindezek mellett figyelembe kellett venni, hogy a JHU decentralizált intézmény, amelynek több, egymástól eltérő szervezetű és egymástól független könyvtára van.A rendszer moduláris felépítésű. Főbb moduljai közül az első az adminisztrátori funkcióval rendelkező munkatársak felhasználói neveinek valódiságát vizsgálja a rendszertől független LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) protokoll és adatbázis alapján. A következő modul az így azonosított felhasználók jogosultságát ellenőrzi. A következő két modul a kiválasztás és a beszerzés funkcióit látja el. A HERMES talán legkifinomultabb része a katalogizálási modul. Mivel a JHU továbbra is az elektronikus források hagyományos katalogizálására tesz erőfeszítéseket, a modul képes befogadni az integrált könyvtári rendszerből és más rendszerekből érkező adatokat. A HERMES adatai szinkronizálhatok más források adataival, így a külső rendszerek adataiban bekövetkezett változások automatikusan átvezethetők a HERMES-be, de lehetőség
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van változatlanul hagyásukra is. Mindehhez XML-t használnak.Azoknak a rekordoknak az esetében, amelyek már tartalmazzák a Library of Congress Subject Headings vagy a MeSH (Medical Subject Headings) valamelyik deszkriptorát, automatikus az indexelés. A rendszer egyik összehasonlító táblája felkínálja a katalogizálónak a deszkriptor megfeleltetését a HERMES tárgyszavaival. Ha ez korábban már megtörtént, a rendszer emberi beavatkozás nélkül az adott tételhez rendeli a megfelelő' HERMES tárgyszót.A katalógusmodul tartalmazza a végleges katalógustételeket. A következő modul a számítástechnikai adminisztrációt (pl. az IP-címek nyilvántartását) szolgálja. A megjelenítés modulja határozza meg azt, hogy a nyilvános felhasználók milyen elvek alapján és konkrétan mit látnak a weben. Mindenekelőtt a keresés és böngészés lehetőségei szerepelnek itt. Az adminisztrátorok egy külön modulban végezhetnek kereséseket. Van modulja a jelentéseknek és az időszakos értesítéseknek is.
(Koltay Tibor)

03/363KIURU, Arto: Kämmenmikro opastaa nyt kirjan luokse = Kirjastolehti. 96.vsk. 2003. 5.no. 24-25.p.
Mobiltelefon és zsebszámítógép kalauzol a könyv
höz

Egyetemi könyvtár; Gépi információkeresés; Helyi 
gépi hálózat; TelefonAz Oului Egyetem Központi Könyvtárában májusban elindult a SmartLibrary szolgáltatás -  elsőként Finnországban. Ez azt jelenti, hogy a használó vezeték nélküli készülékkel -  mobiltelefonnal vagy zsebszámítógéppel -  is lapozhat és kereshet az OULA elnevezésű gyűjteményi adatbázisban, és emellett térképes kalauzolást is kérhet az adott gyűjteményrészhez, polchoz vagy könyvhöz a könyvtár első és második szintjén elhelyezett polcrendszerben. A

térképen a keresett polc helye a kereső helyéhez viszonyítva jelenik meg. Az említetett készülék használatának az a feltétele, hogy a mobiltelefon fel legyen szerelve XHTML-lapozóval, a zseb- vagy hor- dozató számítógép pedig tartalmazzon WLAN-programot. A könyvtár szolgáltató pultjánál rendelkezésre állnak kölcsönözhető készülékek, illetve WLAN-kártyák.A szolgáltatást az egyetemi könyvtár és az egyetem információkezelési és számítástechnikai laboratóriuma fejlesztette ki. Az új lehetőség mind az alkalmi használók, mind a hallgatók helyzetét megkönnyíti, mivel a tervezők szerint a könyvtár nagysága és a polcrendszerek elhelyezési rendje bonyolulttá teszi a célirányos közlekedést. Mindemellett a könyvtárosokat is tehermentesíti.A könyvtár vezetője hangsúlyozza, hogy effajta szolgáltatás természetesen csak a nagykönyvtárakban szükséges és célszerű. A számítógép-tervező úgy látja, a számos épületszintet elfoglaló amerikai könyvtárakban lehet különösen nagy haszna. Arra is felhívja a azonban a figyelmet, hogy nem csupán a könyvtári tájékozódás megkönnyítésére alkalmas: például a hatszintes berni vasútállomás csomagmegőrzőjében történő helykeresést is remekül segíthetné.A laboratóriumban elkezdődött már a szolgáltatás új változatának a kifejlesztése is. Ez teljesen lapozáson alapul, nem igényli különböző programok betelepítését a készülékekbe.
(Sz. Nagy Lajos)

Lásd még 343, 359, 364
S z á m í t ó g é p - s z o f t v e r

Lásd 316, 326, 328, 334, 346, 359
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03/364YEATES, Robin: Digital library and information systems: where are we heading? = VINE. 32.vol. 2002.4.no. 3-18.p. Bibliogr.
Merre tartanak a digitális könyvtárak és informá
ciós rendszerek?

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Információs tár
sadalom; Integrált gépi rendszer; Számítógép-háló
zatA szerző szemléjében, amely főként a közszférára koncentrál, a felsőoktatási könyvtárak, közkönyvtárak és a brit nemzeti könyvtárak (British Library, Walesi Nemzeti Könyvtár stb.) stratégiai dokumentumait, a könyvtár- és információtudományi kutatóknak az információs társadalomra, az olvasásra, a digitális könyvtárakra vonatkozó nézeteit, valamint az általános információs rendszerekkel kapcsolatos változásokat tekinti át. Megállapítja, hogy a digitális tartalmakat kezelő számítógépes rendszerek piaca viharos változásokat él meg, a közintézmények és a szállítók stratégiája egyaránt afelé mutat, hogy a digitális könyvtárak kulcsszerepet fognak játszani a digitális tartalmak szervezésében és a hozzáférés elősegítésében.A digitális könyvtárak más rendszerekhez fognak közeledni. Annak felismerésével, hogy a fejlesztésben növekszik a felhasználói perspektíva, a digitális könyvtárak egyre inkább platformok szélesebb körét és olyan kereskedelmi technológiákat fognak befogadni, mint a mobil kommunikáció vagy a szórakoztatási technológiák. A könyvtári rendszereket bizonyos mértékig befolyásolni fogja a divat. A nyílt forráskódú rendszereket elsősorban a kormányzatok fogják támogatni, de a piacon is meg fognak jelenni ilyenek. A hallgatók kis, hordozható rendszereket szeretnének használni.

Mivel az információtechnológia nagy mennyiségben van jelen, szükségszerűen a könyvtári szolgáltatások magjává válik, aminek egyrészt technikai, másrészt közgazdasági, kereskedelmi és a szellemi tulajdon jogával kapcsolatos okai vannak. A könyvtáraknak döntő szerepük lesz abban, hogy a tanulók a digitális forrásokkal megbarátkozzanak. A könyvtárosoknak megvannak a készségeik és motivációik ahhoz, hogy az információ előtt álló sorompók számát csökkentsék. Lesznek persze olyan felhasználók is, akik saját maguk jutnak el oda, hogy az információs szakemberek kínálta digitális szolgáltatásokat és forrásokat használják.A különböző felhasználói közösségek hozzáállása a digitális könyvtárakhoz más és más. A digitális könyvtári szolgáltatások fejlődésével a felsőoktatási könyvtárak használói egyre kevéssé akarják a fizikai könyvtárat használni. A közkönyvtárak viszont alapvető társadalmi funkciót töltenek be, és esetükben növekszik a fizikai könyvtár népszerűsége. Valamilyen fizikai környezetre a könyvtáraknak mindig feltétlenül szükségük lesz, még akkor is, ha ez a virtuális szolgáltatások vagy a felhasználók otthonában, munkahelyén működő eszközök kezelésére szolgál majd.
(Koltay Tibor)

03/365BARYSEVA, 0. V. -  KAZAKOV, V. G. -  MAJSTOVIC, T. V: K razrabotke Koncepcii Nacional’noj élektronnoj biblioteki = Naucn.-Teh.lnf. 1 .ser. 2003. 5.no. 14-20.p.
A nemzeti elektronikus könyvtár koncepciójának 
kidolgozásához

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Elekt
ronikus könyvtár; Fejlesztési terv; Nemzeti könyvtárAz Orosz Állami Könyvtár (Moszkva) az Orosz Nemzeti Könyvtár (Szentpétervár) aktív támogatásával és a Novoszibirszki Állami Egyetem közreműködésével kezdeményezője lett a Nemzeti Elektronikus Könyvtár (NEK) kiépítésének. Első lépésként a
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NEK kialakításának és fejlesztésének alapelveit megfogalmazó koncepciót dolgozzák ki, amely alapul szolgál az elektronikus könyvtár állományának gyarapításához, a digitalizálásra érdemes dokumentumok kiválogatásához, valamint a technológiai problémák megoldásához.A cél az elektronikus dokumentumok nemzeti könyvtárának létrehozása, és a benne található dokumentumok hozzáférhetőségének megteremtése minden használó számára. A NEK feladata, hogy a különböző könyvtárak elektronikus gyűjteményeit egy rendszerben integrálja, és gondoskodjék az elektronikus dokumentumok állományvédelméről is. Ennek előfeltételei:-  az elektronikus dokumentumok (eredetiek vagy nyomtatott dokumentumok elektronikus verziói) létrehozása, gyűjtése és hosszú távú megőrzése-  az elektronikus könyvtári állomány egységes keresési mechanizmusának kidolgozása és az operatív hozzáférés biztosítása-  olyan egységes keresőapparátus létrehozása, amelyben a használó sok szempontú keresést végezhet bonyolult szintaktikai kapcsolatok alkalmazása nélkül is.A NEK funkciói: felvilágosító (a nemzeti kultúrához és történelemhez tartozó könyvek, kéziratok és egyéb dokumentumok megismertetése); információs (információszolgáltatás bármely olvasó számára az összes tudományterületről); kutatási (egy-egy téma feldolgozása pl. disszertáció formájában, vagy a kéziratos anyag újfajta tanulmányozása); oktatási (a tananyag és kiegészítő irodalom hozzáférhetővé tétele).Egy ilyen nagyszabású programot csak együttműködő partnerek tudnak megvalósítani. A NEK létrehozásában a könyvtáraknak, felsőoktatási intézményeknek, egyéb tudományos és kulturális szervezeteknek kell együttműködniük közösen elfogadott szabványok/szabályok alapján. Az egyes résztvevők aktivitása és felelőssége függ a lehetőségeiktől, vannak azonban olyan pontok, amelyek kötelezők min

den résztvevőre: felelősség az elektronikus dokumentum minőségért; a nyomtatott eredetinek való megfeleléséért; a létrehozott elektronikus dokumentum „jogtisztaságáért” ; a NEK elfogadott szabványainak és protokolljainak, valamint használati szabályainak betartásáért.A NEK felépítésének háromszintű modellje tűnik optimálisnak: fő (vezető) szerv, (amely viseli a felelősséget a NEK működéséért egészében); partner szervezetek (amelyek felelősek a NEK megosztott állománygyarapításáért, a hozzáférés biztosításáért és az elektronikus dokumentumok megőrzéséért); szerviz-szolgáltatók.Az állományalakítás alapelvei: önkéntes kooperáción alapulva, a szabványok betartásával jön létre; olyan dokumentumok kerülnek bele, amelyek megfelelnek a „kiadvány” kritériumainak (pl. befejezettség, a tartalom és szerkezet változatlansága). A gyarapítás forrásai jelenleg: a résztvevők állományában már meglévő digitalizált anyagok, az elektronikus kiadványok internetes archívumai, a nem szabadon hozzáférhető dokumentumok vásárlása vagy cseréje, a szerzők/jogtulajdonosok ajándékai. A résztvevők által végzett digitalizás módszereiben, technikájában egységesség kívánatos. Külföldi kiadványok akkor kerülnek a NEK-be, ha orosz könyvtár digitalizálta őket, illetve ha a patriotika, a honismeret körébe tartoznak.Minden állományba kerülő elektronikus dokumentumnak konvertálhatónak kell lennie egyik formátumról a másikra (hardver- és szoftverváltás esetén). Mindegyik dokumentumnak tartalmaznia kell az azonosításához szükséges metaadatokat, impresszumot, a könyveknek és az időszaki kiadványoknak nemzetközi azonosító számot.A NEK keretében ki kell dolgozni az elektronikus kiadványok azonosításához, megőrzéséhez, kezeléséhez szükséges szabványokat, specifikációkat; az elektronikus könyvtárak közötti kommunikációhoz szükséges protokollokat; a licencek kezelését. A résztvevők számára közös webfelületet, honlapot is létre kell hozni, illetve konferenciákat, szemináriu-
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mókát kell rendezni. Távlatilag a NEK keretében virtuális referensz szolgálatot is létre kell hozni.A NEK állományához való hozzáférés legfontosabb eszköze a résztvevők által épített, és a NEK vezető' szerve által fenntartott közös katalógus.A NEK fejlesztése szempontjából stratégiai fontosságú a technológiai folyamatok szabványosítása, az egységes infrastruktúra kiépítése, valamint a finanszírozás forrásainak megtalálása. Ugyancsak fontos a NEK együttműködése a múzeumok és levéltárak hasonló kezdeményezéseivel a „Nemzet emlékezetének” létrehozása érdekében.A NEK kialakítása hosszú folyamat: az első szakaszban a koncepción túl a NEK szabályzatait dolgozzák ki, létrehozzák az elektronikus könyvtári állomány magját a meglévő forrásokból, kialakítják a központi katalógust, kidolgozzák a katalogizálási szabályokat és a hozzáférés szabályait, a résztvevők együttműködésének alapelveit. A második szakaszban alakítják ki a NEK tájékoztató apparátusát, virtuális referensz szolgálatát, a harmadikban pedig megnyitják a projektet a múzeumok, levéltárak és egyéb kulturális, tudományos és oktatási intézmények számára is.
(Rácz Ágnes)

03/366SOLBAKK, Svein Arne: Critical technological and architectural choices for access and preservation in a digital library environment = Libr.Rev. 52.vol. 2003.6.no. 251-256.p. Bibliogr.Res. francia és német nyelven
A hozzáférés és megőrzés technológiai problémái 
digitális könyvtári környezetben

Digitalizálás; Gépi információkeresés; Nemzeti 
könyvtárA cikk néhány olyan szervezési-strukturális lehetőséget mutat be, amelyet a norvég nemzeti könyvtárban a digitális objektumok elérésére és megőrzésére alkalmaznak. A digitális dokumentumok elérésé

nek és megőrzésének biztosításában kulcskérdés a digitális tárolóhely megteremtése. A teljes gyűjtemény hozzáférhetőségének megteremtésében az alkalmazott stratégiák közé tartozik a hatékony keresőgép és az OAI (Nyílt Archívumok Kezdeménye- zés)-protokoll használata, amelyek segítségével a hagyományos katalógusrendszerből metaadatok nyerhetők szöveges vagy strukturált indexek készítéséhez.
(Autoref)

03/367SHIRI, Ali: Digital library research : current trends and developments = Libr.Rev. 52.vol. 2003. 5.no.198-202.p.Res. francia és német nyelven 
A digitális könyvtári kutatások fő irányai

Elektronikus könyvtár; Könyvtártudományi kutatásA cikk áttekintés nyújt a digitális könyvtári kutatások terén elért legújabb fejleményekről a következő csoportosításban: digitális könyvtári architektúrák, rendszerek, eszközök és technológiák; digitális tartalom és gyűjtemény; metaadatok; interoperabili- tás (közös működtethetőség); szabványok; tudásmenedzsment-rendszerek; használók és használhatóság; a digitális könyvtárak létesítésének jogi, szervezeti, gazdasági és társadalmi kérdései.
(Autoref.)

03/368ALLARD, Suzie: Digital libraries: a frontier for LIS education = J.Educ.Libr.Inf.Sci. 43.vol. 2002. 4.no. 233-248.p. Bibliogr.
A digitális könyvtár koncepciója és megjelenése a 
könyvtárosképzésben

Elektronikus könyvtár; Könyvtárosképzés -felsőfokúA cikk számos elismert kutatási eredményt és műszaki írást tömörít, amelyek alapján bevezetést nyújt a digitális könyvtár koncepciójába, és bemu
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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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