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Kormányzati dokumentumok 
automatikus archiválása 
 
Az USA Nemzeti Archívuma (National Archives) 
2008 augusztusában elindította az elektronikus 
dokumentumokat archiváló új rendszerét, amely a 
maga nemében első a világon. Az automatizált 
rendszer értékeli, kiválogatja, katalogizálja, tárolja 
és megőrzi azokat a nyilvános digitális rekordokat, 
amelyeket végleges megőrzésre érdemesnek tart. 
 
Az USA-ban a kormányzat által kiadott információ 
95%-a elektronikus formában készül. A rendszer 
nyomon követi a kormányzati információkat a lét-
rehozástól kezdve a nyilvános közreadásig. 
 
David Thomas, a National Archives vezető infor-
mációs szakembere szerint olyan eszköz született, 
amellyel az elektronikus rekordok kiállják az idő 
próbáját, és amely garantálja az irdatlan mennyi-
ségű kormányzati rekord fennmaradását. 
 
Ugyanakkor Charlie Hull, a Lemur Consulting ke-
resőmotorokat fejlesztő vállalat szakembere, bár 
dicséri a projektet, felhívja a figyelmet a potenciális 
technológiai problémákra is, amelyek olyan típu-
súak lehetnek, mint amikor egy régi Word doku-
mentumot akarunk a program új verziójával meg-
nyitni. 
 
/Information World Review, 249. sz. 2008. szeptem-
ber, p. 1./ 

Az EBSCO új zenei adatbázisa 
 
Az EBSCO új zenei adatbázisa, a RISM Series/II: 
Music Manuscripts After 1600 azon zenei kézirato-
kat öleli fel, amelyek 1600 és 1800 között készül-
tek. Az adatbázis 31 ország több mint 750 könyv-
tárában, illetve archívumában található kéziratot 
dolgozza fel, 585 000 rekordot tartalmaz 20 000 
zeneszerzőtől. Évente 20 000 rekorddal bővül. A 
gyűjteményt az International Inventory of Music 
Sources, Németországban működő nemzetközi 
nonprofit társaság készíti, amely feltérképezi és 

nyomon követi, hogy mely dokumentumok létez-
nek a világon, és ezeket hol őrzik. 
 
/Advanced Technology Libraries, 37. köt. 12. sz. 
2008. p. 5./ 

A Gale új környezet tárgyú 
kiadványai 
 
A Cengage Gale két új olyan e-enciklopédiával 
bővítette a Gale Virtuális Referensz Könyvtár 
(Gale Virtual Reference Library) kínálatát, amelyek 
a környezet tárgykör valamennyi aspektusát lefedik. 
 
A The Encyclopedia of Environmental Ethics and 
Philosophy a filozófia egy új ágát, a környezet 
etikáját is felöleli. Ez a tudományág az 1970-es 
évek közepén született és az Environmental Ethics 
c. folyóirat 1979. évi indulásával kapott elismerést, 
azóta rohamosan fejlődik. Az évszázadfordulóra a 
legtöbb egyetem felvette oktatott tárgyai közé. 
Több mint 300 lektorált cikket tartalmaz, amelyek 
elméletekkel, intézményekkel, főbb témákkal, 
eseményekkel és emberekkel, szakmapolitikai 
vitákkal foglalkoznak, mint például a globális fel-
melegedés, az alternatív energia, az állatok jogai, 
az ipari ökológia. 
 
Az enciklopédia kiegészíti a többi Macmillan al-
kalmazott etika tárgyú művét, mint amilyen az 
Encyclopedia of Bioethics és az Encyclopedia of 
Science, Technology, and Ethics. 
 
A Gale másik új e-enciklopédiája, az 
Environmental Science in Context, számos tudo-
mányterületet érint, így például a környezetet, a 
fizikát, a kémiát és a biológiát, de a történelmet és 
más társadalomtudományokat is. 
 
A kimagasló tudósok által írt mintegy 250 tanul-
mány sokféle témát dolgoz fel, többek között: tiszta 
víz, szennyvíztisztító technológiák, nemzetközi 
környezetvédelmi jog, időjárás és klíma.  
 
/www.gale.com/ 
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Emerald e-könyvek 
 
Az Emerald (Egyesült Királyság) is csatlakozott az 
e-könyveket szolgáltató kiadók sorába. 2009 janu-
árjában indította el e-könyv-sorozatait két téma-
körben: társadalomtudomány és üzlet, menedzs-
ment, közgazdaságtan. Az e-könyvek jól kiegészí-
tik a rangos kiadó főleg menedzsment tárgyú folyó-
iratait, de új témákat is beemelnek, mint például a 
pszichológia és a szociológia. A világ vezető szak-
emberei által írt könyvsorozatok mintegy 500 köte-
tet tesznek ki. 
ww2.emeraldinsight.com/ebookseries
 
/www.emeraldinsight.com/ 

A Swetwise Titlebank kiegészült 
e-könyvekkel 
 
A Swets előfizető ügynökség kiegészítette 
SwetWise Titlebank szolgáltatását az e-könyvekkel. 
Mint ismeretes, a szolgáltatás egy olyan online 
eszköz, amely lehetővé teszi az intézmény gyűj-
teményében meglévő nyomtatott és elektronikus 
publikációk jegyzékének előállítását, amelynek 
linkjei elvezetik az olvasót a jegyzékben szereplő 
címek tartalmához.  
 
A döntést azzal indokolták, hogy bár az e-könyvek 
piaca most formálódik, rohamosan nő irántuk az 
igény. Így egyre több könyvtár tér át a nyomtatott 
könyvek beszerzéséről az e-könyvekre. 
 
/Information Woldwide Review, 249. sz. 2008. szep-
tember, p. 5./ 

A Nature ingyenesen helyezi el 
cikkeit nyílt elérésű 
archívumokban 
 
A Nature Publishing Group (NPG) bejelentette, 
hogy térítésmentesen átadja cikkeit megőrzésre a 
PubMed Central és a UK PubMed Central nyílt 
elérésű archívumokba (repositories). Ígéretet tett 
továbbá, hogy hasonlóan fog eljárni intézményi 
archívumok esetében is. 
 
Mindemögött a szerzőknek az a szándéka áll, 
hogy eleget tegyenek a US National Institutes of 

Health (NIH) és a Howard Hughes Medical 
Institute (HHMI) kívánalmának, amely szerint az 
általuk finanszírozott kutatások eredményei nyílt 
elérésűek legyenek. 
 
Az NPG kijelentette, hogy büszke arra, hogy a 
kereskedelmi, előfizetéssel dolgozó kiadók közül 
elsőként kötelezte el magát az intézményi archí-
vumokban való elhelyezésre, még akkor is, ha 
ennek a megvalósítása még kezdeti stádiumban 
van. 
 
/Information World Review, 249. sz. 2008. szeptem-
ber, p. 6./ 

 
 
Obama a net neutralitása mellett 
áll ki 
 
Az internet semlegességének kérdése új szakasz-
ba jutott az Egyesült Államokban, mivel az új el-
nök, Barack Obama elrendelte az internettel és a 
telekommunikációval kapcsolatos politikák, a vo-
natkozó finanszírozás és jogszabályok átfogó fe-
lülvizsgálatát, hogy megalapozhassa új, az internet 
semlegességét prioritásként kezelő információ-
technológiai elveit és fejlesztési stratégiáját. Az 
elmúlt évben több mint egymillió amerikai írt a 
kongresszusnak, és kérte az internet semlegessé-
gének törvénybe foglalását. 
 
Ugyanakkor a távközlési vállalatok tiltakoznak 
minden olyan megkötés ellen, amely megakadá-
lyozná őket a felhasználóktól beszedett bevételük 
emelésében (pl. gyorsabb adatátvitel nyújtása 
esetén). 
 
Obama kíván az első „internetelnök” lenni. Ez fel-
tűnő különbség közte és a leköszönt Georg Bush 
elnök között, mivel utóbbi bevallotta, hogy nehezé-
re esik a modern technológiával lépést tartania. 
Obama elindított egy heti rendszerességű adást a 
videó-megosztó YouTube-on, és létre kíván hozni 
– elsőként – egy új tisztséget a kabinetben (chief 
technology officer), akinek a feladatát a technoló-
giai kérdések képezik. 
 
/Information World Review, 252. sz. 2008. szeptem-
ber, p. 3./ 

 
(Szántó Péter) 
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