Ajánló
Folytatódik …
a MOKKA-ról, Bánkeszi Katalin által indított cikksorozat Koltay Klára jóvoltából. A rekordszolgáltatók feladata – mint ezt a szerző írja −, látszólag egyszerű: csak össze kell gyűjteniük, és kereshetővé kell tenniük
a beküldött rekordokat. Mindez azonban nem is olyan egyszerű. Az együttműködő könyvtáraknak be kell
tartaniuk azokat az alapvető szabályokat, amelyek a formai és tartalmi leírások adatainak formátumára, a
besorolási adatokra, a beküldéssel kapcsolatos előírásokra vonatkoznak (a kötetadatok kezelése a többkötetes kiadványoknál, a duplumszűréshez elengedhetetlen adatok, a lelőhelyadatok megadása, törlése). A
cikk összefoglalja azokat a fontos szabályokat, amelyekre oda kell figyelniük a tagkönyvtáraknak ahhoz,
hogy a MOKKA meg tudjon felelni a vele szemben támasztott követelményeknek.
Az e-könyvekről már többször is szó volt lapunkban. Emlékezzünk csak Bíró Szabolcs cikkére (Az e-könyvek
titkai…, 2005. 4. sz.), de a referátumok között böngészve sem maradunk hoppon (pl. Az egyetemi kutatók ekönyv használati hiányosságai az USA-ban, 2003. 1. sz., A Crawford-akták – közkönyvtárak, e-könyvek és
monolitikus megoldások, 2004. 1. sz., Elektronikus könyvek: áttekintés és értékelés, 2004. 3−4. sz., Az elektronikus könyvek szerepe a dokumentumszolgáltatásban, 2004. 6. sz., Elektronikus könyvek: újabb szolgáltatók, 2005. 6. sz., Az elektronikus könyvet övező öt tévhit eloszlatása, 2006. 7−8. sz., A döcögős ösvény széles úttá válik az elektronikus könyvipar számára, 2006. 10. sz., Nyomtatott vagy e-könyv: melyiket válaszszuk? 2007. 4. sz., Az elektronikus könyvek használatának néhány sajátossága, 2007. 9. sz.). Szalóki
Gabriella most az OSZK-ban már két éve üzemelő Az e-könyvek igény szerint (EOD) – nemzetközi
együttműködésben megvalósított – szolgáltatást mutatja be és elemzi a használói igények kérdőíves felmérésének eredményét. A szolgáltatás sikeressége is azt bizonyítja, hogy van az e-könyvek iránt igény, sőt
általánosságban az is megállapítható, hogy a használók akár fizetni is hajlandók érte, ha az ár elfogadható,
és a teljesítésre nem kell sokat várni.
A könyvtárosok képzésének kérdését is napirenden tartjuk. Korábban Bényei Miklós és Boda István, illetve
Sebestyén György publikált a PhD képzésről (2004. 11. sz., 2005. 7−8. sz.), Bartos Éva A könyvtárosok
jövője, a könyvtárosképzés jövője (2006. 9. sz.), Balla Ildikó Könyvtárosképzés avagy a könyvtári munkára
felkészítő képzés (2008. 1. sz.) címen. Ezúttal Tószegi Zsuzsanna számol be a legújabb fejleményekről.
Reméljük, a további folytatás sem marad el: a MOKKA-sorozatban megszólalnak a felhasználók is, szívesen közölnénk elemzést a külföldi e-könyvszolgáltatások hazai tapasztalatáról, és hamarosan Sebestyén
György tér vissza a könyvtárosképzésre.

