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Ingyenes a Wall Street Journal 
weboldal 
 
Rupert Murdoch médiamágnás bejelentése, hogy 
új szerzeményének, a Wall Street Journalnek a 
weboldala (wsj.com) ingyenesen elérhető lesz, 
nagy vihart kavart az információs iparban. Nem 
csoda, hiszen az egyik legsikeresebb online előfi-
zetésről van szó: évi 32,1 millió fontot hozott tulaj-
donosa, a Dow Jones konyhájára, 900 000 előfize-
tőjével. 
 
Murdoch úgy véli, hogy az ingyenes elérés meg-
növeli az olvasótábort, és ezáltal magasabb bevé-
telhez jut a hirdetések révén. Szerinte a wsj.com 
ingyenessé tétele „költséges dolog rövid távon, de 
hosszú távon csodálatos vállalkozás lehet”. 
 
A weboldalnak jelenleg 2,6 millió látogatója van 
havonta, és már most évi 37,2 millió font hirdetési 
bevételt fial. 
 
/Information World Review, 238. sz. 2007. szept. p. 1./ 
 
 
Napilapok adatbázisa 
 
Newspaper Source Plus néven új adatbázist indí-
tott az EBSCO, amely a világ 500 vezető napilapját 
tartalmazza. Köztük van a The New York Times 
1985-ig visszamenőleg teljes feldolgozásban 
(cover-to-cover). Szintén teljes körűen még 247 
USA-ban kiadott napilap, például a The Boston 
Globe, valamint 125 nemzetközi folyóirat. Az adat-
bázis összesen 364 napilapot tartalmaz az USA-
ból (szelektív, vagy teljes feldolgozásban), és 144 
nemzetközi napilapot, többségében 1990-ig visz-
szamenőleg. Emellett angol nyelvű hírügynöksé-
gek, rádió- és TV-állomások adásainak átiratait. 
 
Az adatbázisba beletartozik a már ismert 
Newspaper Source adatbázis is, a maga 30 USA-
beli és nemzetközi napilapjával, mint például a The 
Christian Science Monitor, USA Today, The Wa-
shington Post, The Washington Times, The Times 
(London), továbbá 250 regionális USA-beli napilap 

(pl. Chicago Tribune, Detroit Free Press), valamint 
a rádió- és TV-műsorok átiratai (ABC News, CBS 
News, CNN, CNN International stb.). 
 
/Advanced Technology Libraries, 37. köt. 3. sz. 2008. 
p. 5./ 

 

 
Az EBSCO új, az 
e-folyóiratcsomagok változásait 
tükröző jelentése 
 
A használók az irányú növekedő igényét kielégí-
tendő, hogy olyan eszközökkel rendelkezzenek, 
amelyekkel kényelmesebben menedzselhetik elő-
fizetett e-folyóiratcsomagjaik tartalmát, az EBSCO 
olyan új szolgáltatást indított – E-Journal Package 
Change Report néven – az EBSCONET-en ke-
resztül, amely kilistázza az EBSCO-tól előfizetett 
e-folyóiratcsomagok címváltozásait, tehát azt, 
hogy mely címek lettek törölve az adatbázisból, 
illetve melyek az újonnan hozzáadottak. 
 
Így a könyvtárosok azonnal döntést hozhatnak, mi 
a teendő a változások következtében. Ha például 
egy gyakran használt, népszerű cím kerül ki a 
szolgáltatásból, akkor intézkedhetnek egyedi be-
szerzéséről, illetve új cím esetén, ha a könyvtár 
már rendelkezik előfizetésével, akkor intézkedhet-
nek a meglévő egyedi előfizetés sürgős lemondá-
sáról. 
 
Emellett az EBSCONET-nek van még egy másik új 
szolgáltatása is, az E-Journal Updates, amely töb-
bek között felhívja a figyelmet, ha egy előfizetett 
nyomtatott folyóiratnak megjelenik az e-változata, 
ha választási lehetőség van formátum vagy ár 
tekintetében egy adott folyóiratot illetően, és javas-
latot is tesz a legelőnyösebb változatra: jelzi, ha 
megváltozik egy folyóirat kiadója, feltünteti, hogy 
milyen nyílt elérésű folyóiratokkal bővült az 
EBSCO folyóiratcím-listája. 
 
/Advanced Technolgy Libraries, 36. köt. 10. sz. 2007. 
p. 4./ 
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Hírek 

Bowker újdonság: 
Tényirodalom-Gyűjtemény 
 
Az R. R. Bowker piacra dobta a Tényirodalom-
Gyűjteményt (Non-Fiction Collection), amely az 
első komplex olvasótájékoztató eszköz a tényiro-
dalomhoz (nem szépirodalomhoz). Az új elektroni-
kus eszköz a könyvtár olvasóinak további, feltéte-
lezhetően érdeklődési körükbe vágó tényirodalmi 
címeket kínál fel, ha az olvasó néhány olyan címet 
billentyűz be a rendszerbe, amit ismer és kedvel. A 
rendszer tehát hasonló műveket ajánl. Lehet per-
sze témakörök szerint is böngészni, például: uta-
zás, étel, állatok, politika, életrajz stb. 
 
Ez a gyűjtemény a Bowker Széppróza-
Gyűjteménye (Fiction Collection) mintájára készült, 
szintén csak előfizetés alapján használható. Az új 
eszköz az ajánlott könyvek szinopszisát is hozza, 
valamint független forrásoktól, mint például a 
Publishers Weekly vagy a Library Journal könyv-
ismertetéseket, továbbá feltünteti, ha a könyv bár-
milyen díjat kapott, emellett ízelítőül részeket kö-
zöl, végül pedig a borító képét. 
 
Mindkét gyűjteményt a Medialab Solutions kifeje-
zetten a Bowker számára fejlesztette ki az 
Aquabrowser szoftver felhasználásával. 
 
/Advanced Technology Libraries, 36. köt. 9. sz. 2007. 
p. 8./ 

 
 
A ProQuest megvásárolta a 
Webfeatet 
 
A ProQuest megvásárolta a WebFeatet, amely 
úttörő volt adatbázisok közös, egyidejű keresésé-
nek (federated search) kidolgozásában, és egyesí-
teni tervezi a már tulajdonában lévő, hasonló célú 
Serials Solutions-szel. A két szolgáltatás egyesíté-
se 2009-re várható. 
 
Az eredmény a két cég eltérő előnyeinek egyesíté-
se lesz: a Serials Solutions kitűnik tudásbázisával 
és a találatok kezelésével, a relevancia szerinti 
rangsorolással, míg a WebFeat jobb használati 
statisztikával és adminisztratív tulajdonságokkal 
büszkélkedhet. 
 

Jelenleg a Serials Solutionsnek több mint kétezer 
ügyfele van világszerte, a WebFeatet 16 500 
könyvtár használja, évi több mint 172 millió adat-
bázis-keresést végezve. 
 
/Advanced Technology Libríaries, 37. köt. 3. sz. 
2008. p. 1., 9./ 

 
 
Bővült a Literature Online 
tartalma 
 
A ProQuest LION (=Literature Online) teljes szö-
vegű, angol nyelvű irodalom tárgyú referensz-
adatbázisa a londoni Faber and Faber kiadó 65 
verskötetével bővült, közöttük például T.S. Eliot, 
Seamus Heaney, Sylvia Plath, Ted Hughes művei-
vel. 
 
Az 1996-ban indított LION adatbázis 21 gyűjte-
ményt tartalmaz, 350 000 irodalmi művet, kritikák-
kal és referenszinformációkkal, 800 versolvasó 
videót, és csatolókat 5250 szakemberek által válo-
gatott weboldalhoz. 
 
/Advanced Technology Libraries, 37. köt. 4. sz. 2008. 
p. 10–11./ 

 
 
Új Wilson adatbázis 
 
A H. W. Wilson megjelentette az Applied Science 
and Business Periodicals Retrospective: 1913–
1983 referenszcélú adatbázist, amely egyesíti az 
Wilson’s Applied Science and Technology Index és 
a Business Periodicals Index adatbázisokat. Az 
üzleti és ipari világ történetének legfőbb esemé-
nyeit, kérdéseit, trendjeit tartalmazza az 1913-tól 
1983-ig terjedő időszak 2000 folyóiratának 4,5 
millió cikkét felölelve.  
 
Lehetőség van az Applied Science and Business 
Periodicals Retrospective egyidejű keresésére az 
Applied Science and Technology Full Text és a 
Business Periodicals Full Text jelenkori adatbázis-
okkal, és így egy évszázad adataiban kutakodni. 
 
/Advanced Technology Libraries, 37. köt. 4. sz. 2008. 
p. 8./ 

 
Összeállította: Szántó Péter 
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