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CIG-részesedés a 
LibraryThing-ben 
 
Kisebbségi részesedést szerzett a Cambridge 
Information Group (CIG) – amelyhez többek között 
a ProQuest és a Bowker is tartozik – az online 
katalogizálási szolgáltatást kínáló LibraryThing-
ben. A Bowkert nevezte ki a LibraryThing for 
Libraries (LTFL), a LibraryThing első számú ter-
mékének kizárólagos, az egész világra kiterjedő 
terjesztésére. 
 
A LibraryThing egy olyan online szolgáltatás, 
amely a könyvtárlátogatók, a könyvek szerelmese-
inek egyszerű katalogizálási lehetőséget nyújt. Az 
LTFL a könyvtári katalógust felruházza a Web 2.0 
előnyeivel. Az LTFL-lel „felturbózott” könyvtári 
katalógusban az olvasók új és hatékony módon 
kereshetnek. Különböző kiegészítő információkat 
kapnak, például ajánlásokat, utalást más kiadá-
sokhoz és fordításokhoz, valamint könyvismerteté-
seket. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 2. sz. 2009. 
p. 3./ 

 
 
Az OCLC elindította WorldCat 
mobil programját 
 
Az OCLC a Laguna Beach céggel együttműködve, 
amely mobiltelefonokra fejleszt szoftvereket, elindí-
totta kísérleti jelleggel WorldCat mobil programját, 
amelynek révén a használók mobil eszközökön 
tekinthetik meg a környezetükben található könyv-
tárak katalógusait. A használók akár a Google 
Maps-et is behívhatják, hogy eligazítást kapjanak, 
mely útvonalon közelíthetik meg a könyvtárat. Ke-
reshetnek cím, kulcsszó, szerzői név szerint, és 
egyéb közismert módon, vagy akár a könyvtár 
helyének megállapítása céljából postai irányító-

szám stb. szerint. Elegendő csupán az első betű-
ket beütni, hogy a találatok megjelenjenek a kép-
ernyőn. A szolgáltatás egyelőre csak az USA-ban 
és Kanadában vehető igénybe. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p.1., 10./ 

 
 
A Google elindította a Book 
Search mobil változatát 
 
A Google elindította a Google Book Search mobil 
változatát, amelyen keresztül 1,5 millió, az USA-
ban található, és félmillió USA-n kívüli könyv ol-
vasható iPhone vagy a Google Android operációs 
rendszerét alkalmazó mobiltelefonon. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 10./ 

 
 
A Cornell igény szerinti 
nyomtatásprogramja 
 
A Cornell University Library az Amazon.com-mal 
együttműködve kiterjeszti igény szerinti nyomta-
tásprogramját (print on demand) több mint 800 000 
könyvre, amelyek között „out of print” címek is 
találhatók. A programba a Google is bekapcsolódik 
500 000 könyv digitalizálásával az elkövetkező hat 
évben. Ebben az évben a könyvtár számos – 1923 
előtt megjelent – ritkaságát, unikális példányát 
digitalizálják az amerikai történelem, az asztronó-
mia, az élelmiszeripar, a vendéglátás és turizmus, 
valamint más témákban. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 2./ 
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A ProQuest Digital Microfilm 
Service 
 
A ProQuest bevezette a Digital Microfilm szolgálta-
tást, amely mikrofilmek innovatív, online 
interfésszel való használatát teszi lehetővé. Segít-
ségével bármely internetes számítógépről az előfi-
zetett mikrofilmes újság tartalma megtekinthető. A 
mikrofilmet beszkennelik, és a használó a tartalmát 
úgy látja a képernyőn, mintha mikrofilmet nézne. 
 
A tartalmat kiegészítő információval látják el, mint 
például cím, év, hónap, nap, oldalszám, így egy-
szerűen lehet a „tekercsek” között válogatni. Az 
online környezetben a használó feljavított minősé-
gű, nagyfelbontású képmásokat lát, gördítve ke-
resheti a kívánt részt, zoomolhatja, nyomtathatja, 
elmentheti és e-mailezheti a tartalmat. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 13./ 

 
 
A Gale továbbfejlesztette a 
PowerSearch interfészét 
 
A Cengage Learning-hez tartozó Gale tökéletesí-
tette PowerSearch platformját, amelyet több mint 
70 000 köz-, egyetemi, főiskolai és szakkönyvtár 
használ a Gale mintegy 20 000 kiadványának, 
összesen több mint 150 millió dokumentum kere-
séséhez. A platform lehetővé teszi további több 
ezer, nem a Gale által publikált, illetve készített 
adatbázisban, katalógusban a közös keresést 
(federated search). A használói visszajelzésekre 
támaszkodó fejlesztés eredményeként a használók 
testre szabhatják a platformot, könnyebben navi-
gálhatnak, az arab, a lengyel és az orosz nyelvek 
hozzáadásával pedig 11-re nőtt azoknak a nyel-
veknek a száma, amelyekre bármely cikket lefor-
díttathatnak. A keresési előzményt (search history) 
elmenthetik, témafigyelést kérhetnek, RSS hírcsa-
tornákat hozhatnak létre, és a dokumentumokat 
saját, testre szabott mappáikban tárolhatják. A 
keresés eredménye lehet kép, videó, podcast 
(RSS hírcsatornán küldött hangzóanyag), a 
ReadSpeak technológiának köszönhetően pedig 
felolvastathatják a dokumentumokat, vagy MP3 
formátumban letölthetik, hogy később meghallgas-
sák.  
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 4–5./ 

 
 

A Wilson elindította a ReadSpeak 
szolgáltatást és a Cinema Image 
Gallery-t 
 
A H. W. Wilson elindította a ReadSpeak szolgálta-
tást, amellyel a WilsonWeb adatbázisok HTML 
teljes szövegű cikkeit audiofájlokká lehet konver-
tálni és nyomban meghallgatni, vagy későbbi célra 
letölteni MP3 formátumban, mindennemű speciális 
szoftver vagy kisegítő modul (plug in) igénybevéte-
le nélkül. A ReadSpeak 2500 kiadvány tartalmára 
és 15 évre terjed ki. A WilsonWeb adatbázisok 
közül 20-ra alkalmazzák a ReadSpeak technológi-
át, közte az Applied Science and Technology Full 
Text, a Book Review Digest Plus, a Library 
Literature and Information Science Full Text, a 
Readers’ Guide Full Text és mások. 
 
Emellett szintén új fejlesztés a Cinema Image 
Gallery, amely révén a WilsonWeb-en a televízió-
ból, a moziból és más szórakoztató médiából, esz-
közből átvett 152 000 állókép látható a WilsonWeb 
teljes szövegű cikkeinek kiegészítéseként. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 15./ 

 
 
Az Elsevier új szolgáltatása: a 
SciTopics 
 
Az Elsevier bejelentette új online szolgáltatását, a 
SciTopics-ot, amely a kutatók számára nyújt nap-
rakész összefoglalásokat a tudományos-műszaki 
és az orvostudományok terén egy sor témában. A 
szolgáltatás kielégíti a legmagasabb tudományos 
igényeket, amit a szigorú szerkesztői követelmé-
nyek garantálnak. A jelenlegi induló állomány 650 
SciTopics oldala több mint 600 tudóstól származik. 
SciTopics tagok kicserélhetik az adott témában 
véleményüket, szakmai vitát folytathatnak. A 
SciTopics oldalak linkeket tartalmaznak a szerzőről 
szóló oldalhoz, ahol a szerző munkahelye, kutatási 
területe, publikációi és elérhetősége található. 
Emellett az Elsevier linkeket ad a téma legfrissebb, 
illetve leginkább hivatkozott cikkeihez a Scopus 
alapján, valamint a webhez és a hírekhez a Scirus 
révén. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 6./ 
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A Swets döntés-előkészítő 
SwetsWise Selection Support 
szolgáltatása 
 
A Swets piacra dobta új döntés-előkészítő szolgál-
tatását, a SwetsWise Selection Support-ot, amely 
a használati statisztikákat összeveti az előfizetett 
állománnyal és az árakkal. Az eredmény egy integ-
rált kimutatás a használat szerinti költségről (ár per 
használat), amely a gyűjtemény elemzését és ér-
tékelését segíti elő. A Swets-től rendelt folyóiratok, 
adatbázisok árát és használati statisztikáját a 
Swets eleve betölti, míg a máshonnan előfizetett 
folyóiratok és adatbázisok adatait a felhasználónak 
kell beadnia, hogy a teljes állományra vonatkozó 
kimutatást kaphasson. A szolgáltatás egyebek 
mellett lehetővé teszi a használati trendek elemzé-
sét, a különböző kiadóktól rendelhető folyóiratok, 
adatbázisok több szempontú összehasonlítását. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 6./ 

 
 

Az EBSCO új adatbázisa: 
Publishing Opportunities 
 
Az EBSCO új adatbázisa, a Publishing 
Opportunities, amint erre a neve is utal, publikáci-
ós lehetőségeket tartalmaz az oktatók és a hallga-
tók számára, nevezetesen: 
● folyóiratok felhívását publikálásra (Journal Call 

for Papers),  
● konferenciák felhívását (Conference Call for 

Papers) – 12000/év, 
● seciális felhívásokat (Special Issue Call for 

Papers) – 2000/év. 
 
Az egyes rekordok a publikációról, illetve a konfe-
renciáról minden lényeges információt tartalmaz-
nak, mint például, milyen témában várják a publi-
kációt, a kivonat, illetve a kézirat leadásának határ-
ideje, formai követelmények, útmutatás a publiká-
ciókészítéshez, elérhetőség. Az adatbázis 
multidiszciplináris, havonta kétszer frissítik. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 9./ 

 
Összeállította: Szántó Péter 

 
 

IFLA-hírek 

 
A korrupció ellen 
 
Az IFLA egy manifesztum kibocsátásával csatla-
kozott a közügyek átláthatóságáért, a jó kormány-
zásért és a korrupció ellen világszerte folytatott 
küzdelemhez. A nyilatkozat szerint a könyvtárak 
küldetése, hogy még aktívabban tájékoztassák a 
polgárokat jogaikról és jogosítványaikról a kívánt 
cél elérése érdekében. A manifesztum tíz pontban 
foglalja össze az e téren folytatandó könyvtári te-
vékenységet. 
 
 
Peter Lor megválik az IFLA-tól 
 
Peter Lor, az IFLA főtitkára három és fél év után 
megválik a szövetségtől. 2009 januárjától a 
University of Wisconsin Milwaukee könyvtártudo-
mányi tanszéken lesz vendégprofesszor. Lor 2008. 
szeptember 4-én alma materétől, a University of 
Pretoria tanácsától tiszteletbeli doktori címet nyert. 
 

Új tagok 
 
2008. július 18-a és szeptember 26-a között 20 új 
tag csatlakozott az IFLA-hoz, köztük intézetek, 
nemzetközi és nemzeti egyesületek és személyek. 
 
 
Guust van Wesemael-díj 
 
2009. március 1-jéig kellett benyújtani a fejlődő 
országokban az írástudást elősegítő pályázati 
programokat a főtitkárságra. A díjat az lFLA volt 
szakmai koordinátora és főtitkárhelyettese emléké-
re alapították. 
 
 
Gates Alapítvány 
 
Az IFLA Québec-i kongresszusán adta át a Bill and 
Melinda Gates Alapítvány egymillió dolláros támo-
gatását a mexikói Veracruz állam Vasconcelos 
programjának. A program célja, hogy innovatív 
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módon segítse elő az emberek kapcsolódását az 
információhoz és a tudáshoz, mégpedig a számí-
tógépekhez, az internethez és a tanuláshoz való 
ingyenes hozzáféréshez. 
 
 
Az információs írástudás logója 
 

Az UNESCO és az lFLA közös 
nemzetközi pályázatot írt ki egy 
logóra, amely azonosítaná mind-
azokat a szervezeteket és 
projekteket, amelyek az 
információs írástudás érdekében 
tevékenykednek. A 3000 dolláros 

díjat Edgar Luy Perez (Havanna, Kuba) nyerte el. 
A logó ingyenesen letölthető és használható: 
http://www.infolitglobal.info=logo/?s=home. 
 
 
Pályázat szakdolgozatokkal 
 
Az IFLA főtitkársága a szekciók révén felhívja 
azoknak az információ- és könyvtártudományi 
hallgatóknak a figyelmét, akik részt kívánnak venni 
a 2009-es IFLA-kongresszuson, pályázzanak dol-
gozataikkal a részvételi költségek (utazás, szállás, 
regisztráció) megnyerésére. A támogatás összege 
maximum 1800 euró. 
 

Elnöki rendezvény 
 
A harmadik, egyben utolsó elnöki találkozót szer-
vezte meg a német IFLA nemzeti bizottság Claudia 
Lux IFLA-elnöksége idejében 2009. február 19–20-
án Berlinben. Az összejövetel témája: hozzáférés 
a tudás-infrastruktúrához, hálózatszervezés könyv-
tárak révén. 
 
 
IFLA-kongresszusok 
 
Az IFLA 75. Könyvtári és Információs Világkong-
resszusát 2009. augusztus 23–27-től Milánóban 
tartják. Témája: a könyvtárak a digitális örökségre 
építve formálják a jövőt. Az előkészületek javában 
folynak: poszterbemutatók, szekcióülések, kísérő 
rendezvények. 
 
A 76. kongresszus és közgyűlés (World Library 
and Information Congress) az ausztráliai Brisbane-
ben lesz. Témája: elkötelezve, átfogóan, feljogo-
sítva. 
 
Puerto Rico nyert házigazdai megbízást a 2011. 
évi kongresszusra.  
 
/IFLA Journal, 34. köt. 4. sz. 2008. dec. p. 383–395./ 

 
Összeállította: Papp István 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIRDESSEN A                 -BEN! 
 

2008-ban megrendelt hirdetéséhez 
ingyenes bemutatkozási lehetőséget (pr cikk) adunk 

a lap elektronikus változatában. 
A hirdetés ára: 
● beszerkesztett (fekete-fehér):  60 000 Ft/oldal + 20% áfa 
● szórólap elhelyezése (25 g-ig):  45 000 Ft/alkalom + 20% áfa 
 
A kiadvány formátuma: A/4 • Tükörméret: 168 x 225 mm 

 
Megrendelhető a szerkesztőségben: 

1111 Budapest, Budafoki út 4-6. • Levélcím: 1502 Bp., Pf. 112. 
Tel.: 463-2446; 463-1111/5652 • E-mail: tmt@omikk.bme.hu 
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