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Az USA Energetikai Minisztériuma 
és a British Library 
együttműködése 
 
Az USA Energetikai Minisztériuma (U. S. Depart-
ment of Energy = DOE) és a British Library meg-
állapodtak egy globális tudományos kapu (gate-
way) közös fejlesztésében. A kapu egy internetes 
portálon keresztül sok ország tudományos infor-
mációs forrásait teszi elérhetővé. A Science.world 
nevű forráshoz minden tudós és érdeklődő hoz- 
záférhet majd az egész világon. A több ügynök- 
ség együttműködésével működtetett portál az 
USA-ban már működő Science.gov modelljét köve-
ti, a részt vevő országokban publikált tudományos 
forrásokra támaszkodva, míg más országok meg-
hívásos alapon vehetnek részt a nemzetközi prog-
ramban.  
 
/Advanced Technology Libraries, 36. köt. 2. sz. 2007. 
p. 7./ 

(Jáki Éva) 
 
 
MetaBibCatsWiki – új világméretű 
lelőhelyforrás 
 
A MetaBibCatsWiki a Connecticuti Egyetem könyv-
tárainak kezdeményezése; forrás mindazoknak, 
akik olyan, más országban kiadott művet keres-
nek, amelyet sem saját országuk nemzeti kataló-
gusában, sem a WorldCatben nem találnak meg. A 
közös munkával épített adatbázis (directory)  
● az online nemzeti és több nemzetet összefogó 

(multinational) közös katalógusokat,  
● a nemzeti könyvtárak online katalógusait, 
● az online elérhető könyvtárak országok szerinti 

jegyzékeit tartalmazza.  
 
Keresni az ország angol és anyanyelvű nevére 
lehet. A szolgáltatás jelenleg a legtöbb amerikai, 
európai, ausztráliai és új-zélandi ország állományát 
lefedi, az afrikai, ázsiai és közel-keleti országok 
elérhetővé tételén még dolgoznak a fejlesztők. 
 

További információ: 
http://wiki.lib.uconn.edu/wiki/MetaBibCatsWiki 
 
/IFLA-levelezőlista, 2007. június 5./ 

 
(Viszocsekné Péteri Éva) 

 
 
Az OCLC forgalomba hozta a 
WorldCat Selection Service-t 
 
Az OCLC forgalomba hozta a WorldCat Selection 
Service-t, amely arra hivatott, hogy segítsen a 
könyvtáraknak időt és pénzt megtakarítani azzal, 
hogy az előszerzeményezés és rendelés munka-
folyamatait elmozdítja hálózati szintre, és szolgál-
tatja a megrendelésre kijelölt tételekhez tartozó 
WorldCat-rekordokat. 
 
Az új szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szerze-
ményezők több szállító rekordjait is megtekinthes-
sék egyetlen központi átfogó rendszerben ahelyett, 
hogy az egyes szállítók külön katalógusaiban ke-
resgélnének. A könyvtárak a kiválasztott tételek 
bibliográfiai rekordjait letölthetik a WorldCatből 
integrált könyvtári rendszerükbe. 
 
A Cornell Egyetem Könyvtárának becslése szerint 
a szolgáltatásnak köszönhetően kb. évi 100 000 
USD bérköltséget takarítanak meg. 
 
/Advanced Technology Libraries, 36. köt. 1. sz. 2007. 
p. 3./ 

(Molnár Ivett) 
 
 
John Wiley felvásárolja a 
Blackwellt 
 
A Blackwell tudományos kiadó tervezett felvásárlá-
sa a rivális John Wiley (USA) által, széles körű 
ellenállásba ütközött a könyvtárak és egyetemek 
részéről mind Európában, mind az Egyesült Álla-
mokban, mivel attól tartanak, hogy az újabb fúzió 
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egyrészt további és jelentős áremelkedést okoz, 
másrészt ellehetetleníti a kisebb kiadókat. 
 
Több száz intézmény nevében és aláírásával (köz-
te a Society of College, National and University 
Libraries, amelynek minden egyetemi könyvtár a 
tagja az Egyesült Királyságban és Írországban) 
levél ment az EU-hoz, kérve az 572 millió GBP 
nagyságú üzlet felülvizsgálatát. Tiltakozott David 
Prosser is, a Sparc Europe igazgatója, az általa 14 
országban képviselt 110 kutatóintézet nevében, 
továbbá az Information Access Alliance, amely az 
USA 140 000 könyvtárát képviseli. 
 
Wiley ezzel szemben azt hangoztatja, hogy az 
egyesítés révén többet tudnak beruházni, és ezál-
tal még jobb szolgáltatást nyújtani, miközben kora-
inak véli az árak emelkedését jósolni. Az EU egy 
múlt évben készült tanulmánya kimondja, hogy az 
elmúlt 20 év áremelkedései jórészt a lezajlott ki-
adói egyesülések következménye. 
 
/Information World Review, 232. sz. 2007. p. 3./ 
 

(Szántó Péter) 
 
 
Az EBSCO és az Innovative 
Interfaces automatizált e-folyóirat 
érkeztető rendszere 
 
Az Innovative Interfaces és az EBSCO Information 
Services 2007 májusában indította új szolgáltatá-
sát, az online folyóiratok automatikus érkeztetését. 
A Millennium integrált könyvtári rendszer e-folyóirat 
érkeztető moduljával működő szolgáltatás az előfi-
zető könyvtár rendszerét aktualizálja, amikor egy 
előfizetett folyóirat új száma elérhetővé válik. Az 
EBSCO a kiadók honlapján több mint 14 400 elekt-
ronikus folyóiratnak az elérhetőségét felügyeli.  
 
/EBSCO-sajtóközlemény, 2007. május 15./ 

 
(Viszocsekné Péteri Éva) 

 
 
A ProQuest új szolgáltatása az 
amerikai polgárháborúról 
 
A ProQuest bejelentette, hogy létrehozza az ame-
rikai polgárháborúval foglalkozó digitális források 
gyűjteményét, amelyet egyetlen platformról lehet 
majd keresni. A gyűjteménybe a kor legfontosabb  
 

folyóiratai mellett bekerülnek a polgárháborút 
megelőző időkből azok a dokumentumok is, ame-
lyek a kiváltó okokat világítják meg. Az adatbázis 
az eredeti dokumentumokat és az oldalak képét 
tartalmazza. A gyűjtemény alapja: két fontos röp-
iratgyűjtemény (pamphlets) és nyolc folyóirat 
1840–1965 közötti számai.  
 
A ProQuest másik újdonsága a történelmi folyóirat-
gyűjtemény bővítése a New York Amsterdam 
News 1922–1993 évi számaival és a The Pitts-
burgh Courier 1911–2002 évi számaival. További 
napilapokra is írtak alá szerződést, a digitális vál-
tozatok a ProQuest Newsstandon keresztül lesz-
nek elérhetők. 
 
/Advanced Technology Libraries, 36. köt. 2. sz. 2007. 
p. 4–5./ 

(Jáki Éva) 
 
 
A SPARC és a Köztudás Projekt 
együttműködése 
 
A tudományos publikálással foglalkozó SPARC 
(Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition) koalíció együttműködésre lépett a kana-
dai kormány által finanszírozott Köztudás Projekttel 
(Public Knowledge Project = PKP). A 2001 óta 
működő projekt keretében szabadon érhető el egy 
nyílt forráskódú, a folyóiratok és konferencia-
kiadványok menedzseléséhez és publikálásához 
szükséges szoftver. A PKP szoftver változatai: 
● Nyílt Folyóiratrendszer (Open Journal System). 
● Nyílt Konferenciarendszer (Open Conference 

System). 
● A metaadatok gyűjtését végző rendszer (PKP 

Harvester), amely a fenti két rendszerrel előállí-
tott weblapokról is gyűjti az adatokat. 

 
A PKP szoftver több észak-amerikai egyetemen is 
működik, a folyóiratrendszert több mint 800 folyó-
irat használja. 
 
További információ: 
www.arl.org/sparc, http://pkp.sfu.ca
 
/Library Hi Tech News, 23. köt. 10. sz. 2006. p. 25./ 
 

(Viszocsekné Péteri Éva) 
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