e-mail: G.Kocur@kuria.gliwice.pl
Co to jest lista dyskusyjne?

Lista dyskusyjna (ang. mailing list) jest to grupa ludzi o podobnych
zainteresowaniach wysyłających do siebie pocztę elektroniczną na określony temat
(najczęściej związana z nim jest nazwa listy).
Udział w dyskusji umożliwia im pogłębienie wiedzy na dany temat, wymianę
poglądów, poznanie się nawzajem itp.
Zasada działania list dyskusyjnych jest bardzo prosta: jeżeli jeden z uczestników
dyskusji wyśle E-mail na listę, to zostanie on rozesłany do wszystkich pozostałych
uczestników.
Należy zwrócić tutaj uwagę na różnicę między listami dyskusyjnymi a
wiadomościami (ang. news) USNET. Różnica polega na tym, że aby czytać
wiadomości napisane przez innych uczestników dyskusji na liście dyskusyjnej,
trzeba się najpierw na tą listę zapisać. Wiadomości USENET są dostępne bez
żadnych ograniczeń. Wiele list dyskusyjnych jest dublowanych przez grupy
USNET-u i na odwrót, granica ta jest więc płynna.
Jak to działa?

Kiedyś listy dyskusyjne prowadzone były w sposób "ręczny"' - jedna lub kilka
osób żmudnie rozsyłało każdy otrzymany list do wszystkich uczestników. Jednak
ponieważ początkowo poczta elektroniczna była jednym z głównych zastosowań
Internetu, listy dyskusyjne stały się bardzo popularne i - co za tym idzie - miały
coraz więcej uczestników. Ręczne rozsyłanie listów stało się więc niemożliwe.
Zaczęły więc powstawać wyspecjalizowane aplikacje, które zajmowały się obsługą
list dyskusyjnych (np. lisctproc, majordomo itp.).
Jak zapisać się do listy dyskusyjnej?

To zależy od charakteru listy, tzn. czy jest to lista otwarta czy zamknięta. Do listy
otwartej można zapisać się wysyłając list do listproc-a (np.
listproc@kuria.gliwice.pl) o pustym polu Subject i treści listu:
SUB nazwa_listy Imię Nazwisko
W listach zamkniętych najczęściej należy wysłać list do administratora listy z
prośbą o wpisanie na listę uczestników.
Pragniemy, aby jednym z owoców tego seminarium było powstanie listy
dyskusyjnej poświęconej problemom związanym z komputeryzacją Kościoła
Katolickiego w Polsce.
Ma to być forum wymiany doświadczeń, myśli, pomysłów oraz szybki sposób
komunikacji między osobami zajmującymi się tym tematem, jak i osobami w
jakikolwiek stopniu zainteresowanymi.
Będzie to lista zamknięta.

