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A Gale új adatbázisa: Greenr 
 
A Gale új adatbázisa, a Greenr (Global Reference 
on the Environment, Energy and Natural Re-
sources) a környezet, az energia és a természeti 
erőforrások terén nyújt megbízható referensztartal-
mat. Híreket, háttér-információkat, videókat, kom-
mentárokat, elsődleges dokumentumokat, statiszti-
kákat tartalmaz olyan fontos témákban, mint például 
az energiarendszerek, az egészségügy, az élelme-
zés, a klímaváltozás, a népességnövekedés és a 
gazdasági fejlődés. A keresés hasonlít a népszerű 
weboldalakban történő keresésre, lehet böngészni 
vagy keresőkifejezésekkel feltenni a kérdést. 
 
A Greenr interaktív térképeket is kínál, amelyek-
ben böngészhetünk ország vagy tárgykör szerint, 
vitafórumokat, lektorált esettanulmányokat, a helyi 
erőforrások és események hirdetési lehetőségét, 
web 2.0 eszközöket közösségépítés céljából. 
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A Springer elindította az 
AuthorMapper.com szolgáltatást 
 
A Springer Science+Business Media elindította az 
AuthorMapper.com (www.AuthorMapper.com) 
ingyenes online elemző rendszerét, amellyel a 
kutatások trendjeit lehet feltárni. Jelenleg az ösz-
szes Springer-folyóiratból több mint 3 millió folyó-
iratcikket hasznosít a rendszer, de a többi tudomá-
nyos, műszaki és orvosi kiadó metaadatait is be-
dolgozzák a továbbiakban. Komplex kérdéseket 
lehet feltenni tárgyszó, tudományterület, intéz-
mény, folyóirat, szerző szerint. Eredményül időgra-
fikonokat, statisztikai táblákat kaphatunk a leg-
újabb vagy a történeti jellegű tudományos trendek-
ről, megállapíthatjuk a szakirodalmi irányzatokat, 
feltárhatunk tágabb tudományos összefüggéseket 
és fellehetjük a kutatási terület további szakértőit. 
Például időgrafikonon szemlélhetjük meg, hogy 
egy adott kutatási téma felfutó vagy lecsengő fá-
zisban van-e. Megállapíthatjuk, hogy egy adott 

kutatási témában melyek a legtermékenyebb kuta-
tóintézetek és össze is hasonlíthatjuk őket. Meg-
nézhetjük azt is, hogy lakóhelyünkhöz legközelebb 
hol dolgoznak a témában szakemberek. 
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Az Oxford University Press kiadta 
a Biblical Studies Online-t 
 
Az OUP (Oxford University Press) megjelentette az 
Oxford Biblical Studies Online-t, amely elérést 
nyújt a Biblia hat alapvető Oxford-kiadásához, 
valamint Biblia-kutatásokhoz (kommentárok, anno-
tációk), referenszanyagokhoz és elsődleges do-
kumentumokhoz. 
 
Az adatbázisban megtalálható az Oxford Study 
Bible, a New Oxford Annotated Bible 3/e, az Ac-
cess Study Bible with Apocrypha és az Authorised 
King James Bible with Apocrypha. A 
referenszművek között szerepel az Oxford Bible 
Commentary, az Oxford History of the Biblical 
World, az Oxford Encyclopedia of Archeology in 
the Near East, az Encyclopedia of Dead Sea 
Scrolls és a How to Read the Bible. 
 
Az 5000 szócikket tartalmazó adatbázisban a tu-
dományos leírások mellett térképek, illusztrációk, 
interaktív idősorok, bibliográfiák és szójegyzékek is 
találhatók. A kutatás valamennyi szintjének szól, 
hat havi frissítése megoldja az újabb tartalmak 
folyamatos felvételét. 
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Az MIT nyílt hozzáférést nyújt a 
tudományos cikkeihez 
 
Annak érdekében, hogy az MIT tudományos kuta-
tásainak eredményi szélesebb körben legyenek 
elérhetőek, a Massachusetts Institute of 
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Hírek 

Technology egyhangúan megszavazta a döntést, 
hogy a kutatásaikról szóló cikkeket ingyenesen 
hozzáférhetővé teszik a weben a nyílt hozzáférés 
keretében. Az egyetemi oktatók nem kizárólagos 
engedélyt adtak folyóiratcikkeik nyílt hozzáférésére 
bármely nem profitszerzésű célból az MIT és a 
Hewlett Packard által kidolgozott Dspace platfor-
mon keresztül. Az MIT az első olyan egyetem az 
USA-ban, amely egyetemszintű elérést tesz lehe-
tővé, mivel a Harvard és a Stanford csak egyes 
részlegei tekintetében kínálja azt. Az új kezdemé-
nyezésnek köszönhetően az egyetem oktatói által 
publikált, évente több ezer folyóiratcikk válik elér-
hetővé a weben és kereshetővé a Google-val és 
más keresőmotorokkal. 
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Az Alexander Street új terméke: 
Music Online 
 
Az Alexander Street elindította a Music Online-t, a 
létező legátfogóbb adatbázist a klasszikus, jazz, 
világ- és amerikai zene terén. Sajátossága, hogy 
audio- és videofelvételeket, teljes szövegű 
referenszanyagokat, kottákat, életrajzokat és kép-
anyagokat egyaránt tartalmaz. A felhasználó kü-
lönböző, a későbbi meghallgatásra kijelölt tételek 
listáit (playlist) állíthatja össze, válogatva akár a 
Music Online-ból, akár a weben, annotálhatja a 
tételeket, állandó url-en tárolhatja őket saját hasz-
nálatra vagy más előfizetőkkel való megosztásuk 
céljából. Például, listát készíthet egy adott zenemű 
különböző felvételeiből, hozzárendelve a videót, 
amely a zeneművet tartalmazza, a webről letöltött 
vonatkozó publikációkat, a szerző életrajzát és 

fényképét. A könyvtárak előfizethetik, illetve meg-
vehetik a teljes adatbázist, vagy egyes részeit, 
ezek pedig együttesen is kereshetők (cross-
searching). 
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Az EBSCO  fogászati adatbázisa, a 
Dentistry 
 
Az EBSCO kiadta a Dentistry and Oral Sciences 
Source adatbázist EBSCOhost szolgáltatása kere-
tében. A világon az első fogászati tárgyú adatbázis 
160 folyóiratot és több tucat monográfiát indexel és 
referál teljes körűen (cover-to-cover). Emellett 130 
teljes szövegű fontos folyóiratot és monográfiát is 
tartalmaz. 
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World Digital Library 
 
A Kongresszusi Könyvtár és az UNESCO 32 to-
vábbi partnerintézménnyel közösen létrehozta a 
World Digital Library weboldalt, amely a világ 
könyvtárainak és levéltárainak unikális kulturális 
anyagaihoz nyújt ingyenes hozzáférést a nyilvá-
nosság számára, beleértve kéziratokat, térképeket, 
ritka könyveket, filmeket, hangfelvételeket, fényké-
peket. A weboldal hét nyelven lesz kereshető és 
több tucat nyelven írt dokumentumot kínál. 
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