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A Google újdonságai 
 
A Google bejelentette, hogy megtette az első lépé-
seket az általa egyetemes keresési modellnek 
nevezett fejlesztéshez. Az új változat célja, hogy 
integrálja a kereséshez használt adatbázisokat és 
a találatok megjelenítését. További újdonságok: a 
honlaptervezés és a különböző navigációs eszkö-
zök megújítása. 
 
Az egyetemes keresés azt jelenti, hogy a keresés 
az összes tartalmat érinti, a rendszer a megtalált 
információkat összehasonlítja és rangsorolja, a 
találatokat egy integrált gyűjteményben „nyújtja át”. 
A korábban külön-külön kereshető adatbázisok 
közé tartoznak a videókat, képeket, híreket, térké-
peket, könyveket és honlapokat tartalmazó adat-
bázisok. A Google társtulajdonosa szerint az egye-
temes kereső rendszer az első, a YouTube meg-
vételének köszönhető eredmény. A két évig tartó 
fejlesztésben több száz mérnök vett részt. 
 
Az új navigációs léc (bar) a népszerű Google-
termékek elérését könnyíti meg: a Google.com 
oldalon lévő keresődoboz helyett a felhasználók a 
bal felső sarokban az új lécet találják, amely kü-
lönböző keresési lehetőségeket és egyéb szolgál-
tatásokat kínál, mint a gmail, a Google Calendar 
vagy a Picasa Web Album. 
 
Új, kísérleti változata van a Google Experimental 
keresőszolgáltatásnak is. Az új tesztlap keresési 
módszerek kipróbálására ad lehetőséget. Az egyik 
újdonság, hogy a találatokat földrajzi vagy idő-
rendben lehet kérni (pl. az Albert Einsteinre vonat-
kozó irodalom keresésekor a földrajzi elrendezés a 
megtalált honlapokat a bennük szereplő helyek 
neve szerint csoportosítja, míg az időrendi elren-
dezés az életrajzot illusztrálhatja). 
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A Gale új adatbázisai és 
platformjai 
 
A Gale 2007-ben több szolgáltatást jelentett be, 
úgymint: 
● Gale Literature Resource interfész 

Az új tervezésű és bővített interfész lehetővé te-
szi több irodalmi adatbázis, a Literature 
Resource Center, a LitFinder, az MLA Inter-
national Bibliography, valamint a Gale Virtual 
Reference Library-ből válogatott címek egyidejű 
keresését. Keresni a szerző nevére, a címre, a 
kulcsszavakra és a teljes szövegben lehet.  

● PowerSearch Plus platform 
Korábban az InfoTrac-adatbázisokat és a Gale 
Virtual Reference Library-t a PowerSearch plat-
formról lehetett elérni. Egyrészt továbbfejlesztet-
ték az adatbázisok szolgáltatásait, beépítették 
például az RSS-t, másrészt a PowerSearch Plus 
platformon keresztül lehetővé tették több adat-
bázis egyidejű elérhetőségét. A bővített szolgál-
tatást felár nélkül nyújtják az előfizetőknek, fizet-
ni csak az újonnan igénybe veendő adatbázi-
sokért kell. További fejlesztések: a találatok kö-
zött eligazító térkép megjelenítése, a szűkítése-
ket kényelmesebbé tévő eszközléc, a találatok-
kal folytatandó munkát (nyomtatás, e-mail, hivat-
kozás-letöltés stb.) könnyítő doboz megjelenése, 
a „Kedvencek”-hez hozzáadást segítő eszközök 
a PowerSearch Bookmarkson keresztül, a hivat-
kozási formátumok bővítése az MLA és az APA 
formátumokkal. 

● Gale Directory Library 
Az új online forrás a korábban teljes egészükben 
csak a polcokon megtalálható klasszikus kézi-
könyvek teljes szövegű gyűjteménye. Az adatbá-
zis olyan kiadványokat tartalmaz, mint a Ward’s 
Business Directory of U.S. Private and Public 
Companies, az Encyclopedia of Associations, és 
a Gale Directory of Publications and Broadcast 
Media. A gyűjteményt 2007 folyamán még bőví-
tik, és 2008-ban is újabb kiadványokat tesznek 
hozzá. Az egyes kiadványokat egyedileg is lehet 
keresni az általa használt mezők segítségével, 
és lehetőség van több kiadvány egyidejű keresé-
sére is. A találatokat további feldolgozásra, pél-
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dául elemzésekre, diagramok készítésére, leve-
lezőlisták összeállítására formázni lehet. 

● Nursing Resource Center 
Az új online forrás a felsőfokú ápolónőképzés, és 
az ezeket az oktatási intézményeket kiszolgáló 
könyvtárak számára készült. A klinikai gyakorla-
tokat készítik elő a hallgatóknak érthető nyelven 
írt, hiteles, elsősorban a betegápolással és a ke-
zeléssel foglalkozó információk. Mivel az adat-
bázis a PowerSearch platformon érhető el, an-
nak minden előnye kihasználható. 

● Biography Resource Center bővítése 
A fejlesztések célja az adatbázis könnyebb keze-
lése volt. A teljes életrajzokat a frissítés dátumá-
val lehet rendelni, az utolsó frissítést a Recent 
Update news ikon segíti. Megújult az interfész, a 
kategóriák szerinti keresés több mint 15 lehető-
séget kínál az atlétáktól a világ vezető személyi-
ségeiig, a multikulturális csoportokig. 

 
WiseTo Social Issues 
 
A WiseTo Social Issues napjaink legégetőbb és 
legvitatottabb kérdéseihez nyújt tájékozódási lehe-
tőséget több mint száz témakörben, az eutanáziá-
tól az iraki háborúig. A találatként megjelenő hivat-
kozások kitűnő minőségű tartalomhoz vezetnek, 
amelyet kizárólag a Thomson Gale, illetve partne-
rei állítanak elő. A keresést felhasználóbarát, köny-
nyen navigálható interfész segíti. Az egyes téma-
körökben szerteágazó információ jelenik meg, mint 
például definíciók, tartalmi összefoglalók, tényada-
tok, támogató és ellenérveket felsorakoztató esz-
szék, statisztikák stb. Mindezt a felhasználó ki is 
nyomtathatja. 
 
Ha részletesebb információkra van szükség, 7,95 
dollárért lehet egy hónapig érvényes „szakértői 
jegyet” (Expert Pass) vásárolni. Ennek érvényes-
ségi ideje alatt a témában megjelenő újabb doku-
mentumok is elérhetővé válnak, lejárta után azon-
ban megszűnik a csak így elérhető tartalmak hoz-
záférhetősége. A Thomson Gale tervei között sze-
repel a szakértői jeggyel elérhető témakörök bőví-
tése és a jegyek kialakítása különböző időtarta-
mokra. 
 
Bár a WiseTo Social Issues által lefedett témakö-
rök megtalálhatók a Gale Opposing Viewpoints 
Resource Center nevű szolgáltatásában is, a tar-
talmak mindössze 2%-ban fedik egymást. A 
WiseTo Social Issues honlapról elérhető az 
AccessMyLibrary szolgáltatás (l. TMT, 53. köt. 6. 
sz. 2006. p. 312.) is, amelyen keresztül az olvasó 

a könyvtár által előfizetett Thomson Gale adatbá-
zisokhoz férhet hozzá.  
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p. 6–7., 8. sz. p. 9–17./ 
 

(Viszocsekné Péteri Éva) 
 
 
Az EBSCO új szolgáltatásai 
 
Az EBSCO Publishing két ABC-CLIO-adatbázist 
vett meg: a Historical Abstracts-et és az America: 
History and Life címűt. A megállapodás szerint az 
EBSCO tartalomlicencelési, digitalizálási és ter-
jesztési lehetőségei párosulnak az ABC-CLIO öt-
venéves indexelési és referálási tapasztalataival. 
Az együttműködés eredményeként több mint 1,3 
millió bibliográfiai hivatkozás és referátum, több 
mint 600 ezer teljes szövegre mutató ugrópont, 
több százezer teljes szövegű folyóiratcikk válik 
elérhetővé. A két adatbázist 2008 januárjától szol-
gáltatják az EBSCOhoston, a felhasználók 2008. 
július 1-jétől juthatnak hozzá.  
 
Emellett az EBSCO vállalta az ABC-CLIO követke-
ző adatbázisainak a terjesztését is: World History: 
The Modern Era, World History: Ancient and 
Medieval Eras, World Geography: Understanding a 
Changing World, American History, American 
Government, State Geography, Issues: 
Understanding Controversy and Society, History 
Reference Online. Ezek az adatbázisok azonban 
továbbra is az ABC-CLIO platformján érhetők el. 
 
Az EBSCO Publishing továbbá a következő szol-
gáltatásokkal bővítette kínálatát: 
● Home Improvement Reference Center 

Az adatbázis a Creative Publishing International 
cég 24, a házépítéssel és felújítással foglalkozó, 
teljes szövegű kiadványát és tízezernél több il-
lusztrációt tartalmaz. Ezek egyike sem érhető el 
más adatbázis-szolgáltatónál. 

● Tests in Print 
Az adatbázis a kereskedelmi forgalomban elér-
hető angol tesztek bibliográfiája. A szolgáltatás 
célja, hogy az EBSCOhost felhasználói közvet-
lenül tudjanak az intelligenciateszteket tartalma-
zó évkönyvek (Mental Measurements Yearbook) 
sorozathoz hozzáférni. A szolgáltatás értékét nö-
veli, hogy több ezer tesztről tartalmaz leíró ada-
tokat és frissített információkat. Az adatbázis és 
a kiadványsorozat a Nebraskai Egyetem Intelli-
gencia Kutató Intézetének (Institute of Mental 
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Measurements at the University of Nebraska) a 
termékei. 

● A DynaMed bővített elérhetősége 
A klinikai referenszeszközöket tartalmazó adat-
bázis az EBSCO SmartLinks technológiáját al-
kalmazva teszi lehetővé, hogy a felhasználók a 
DynaMedben talált hivatkozásokból át tudjanak 
lépni az EBSCO által előfizetett teljes szövegű 
adatbázisokba, mint amilyen a MEDLINE, a 
CINAHL stb. 

 
További információ: www.ebsco.com 
 
/Advanced Technology Libraries, 36. köt. 8. sz. 2007. 
p. 2., 6. sz. p. 5./ 
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Az Oxford University Press bővíti 
elektronikus kiadványai 
választékát   
 
Az Oxford University Press (OUP) bejelentette, 
hogy nyomtatott monográfiáit a jövőben elektroni-
kus változatban is megjelenteti az Oxford 
Scholarship Online (OSO) felületen. 
 
Az OSO-ba újonnan csatlakozó témák: biológia, 
üzlet és menedzsment, irodalom, történelem, ma-
tematika, nyelvészet, fizika, és pszichológia. Éven-
te így mintegy 200 új címmel bővül az OSO. 
 
Emellett az OUP megvalósította két zenei tárgyú 
referensz szolgáltatása (Grove Music Online és 
Oxford Music Online) közötti átmenetet, így a 
Grove és az RLIM használói kölcsönösen hasz-
nálhatják egymás információit. 
 
/Information World Review, 238. sz. 2007. p. 4./ 
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Az OVID és a Springer 
Science+Business Media 
együttműködése 
 
Az új megállapodás szerint 2007 második felétől 
az OVID Technologies a Books@Ovid platformon 
több mint 800 Springer-kiadású orvos- és egész-
ségtudományi elektronikus könyvet szolgáltat. A 

címek éves megújítható előfizetéssel vagy egysze-
ri, örökös használatra szóló vásárlással érhetők el. 
 
/Advanced Technology Libraries, 36. köt. 7. sz. 2007. 
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A Thomson Learning új neve: 
Cengage Learning 
 
A Thomson Corporation 2006 tavaszán vitte piacra 
Thomson Learning üzletágát, mivel a gigantikus 
információszolgáltató nem tartotta azt tovább stra-
tégiájába illőnek. Az új befektető tulajdonosok 
(Apax Partners és Omers Capital Partners) 
Cengage Learningre keresztelték új szerzeményü-
ket, de a korábbi márkaneveket (Gale, Wadsworth, 
Delmar Learning) továbbra is megtartják a 
Cengage-el egyetemben. 
 
/Information World Review, 238. sz. 2007. p. 2./ 
 

(Szántó Péter) 
 
 
Az új név: Proquest  
 
A 2007 februárjában egyesült a ProQuest 
Information and Learning és a CSA (l. TMT, 54. 
köt. 3. sz. 2007. p. 120.). Az új cég szolgáltatásait 
a jövőben PROQUEST néven nyújtja, míg a CSA 
saját termékei előtt megtartja nevét (így marad a 
CSA Illumina és a CSA Illustrata). 
 
/Advanced Technology Libraries, 36. köt. 7. sz. 2007. 
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(Viszocsekné Péteri Éva) 
 
 
A British Library éves jelentése 
videosztár lett 
 
A British Library annak érdekében, hogy növelje 
éves jelentései olvasótáborának létszámát, videón 
adta ki 2006–2007. évi jelentését, Web 2.0 techno-
lógiára támaszkodva. A könyvtár vezetőivel és a 
felhasználókkal folytatott, videóra rögzített beszél-
getésekből csatolók vezetnek a vonatkozó projekt-
leírásokhoz és gyűjteményekhez. 
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