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Az Amerikai Könyvtáros Egyesület 
jelentése a közkönyvtárakról 
 

Az Amerikai Könyvtáros Egyesület (American 
Library Association = ALA) jelentést készített a 
közkönyvtárak 2008–2009. évi helyzetéről. Ebből 
többek között az alábbiak derülnek ki: 
● az összes könyvtár 71%-a (a kistérségi települé-

seken működők 79%-a) egyedüli lehetőség volt 
az ottani közösség számára a számítógépekhez 
és az internethez való ingyenes hozzáférésre, 

● 66%-a az álláshirdetést tartotta a legfontosabb 
szolgáltatásának, 

● 80%-a nyújtott online elérést kormányzati infor-
mációhoz, 

● bár 20%-kal nőtt az 1,5 Mbps feletti elérés, a 
korábbi évekhez képest több könyvtár panasz-
kodott a nem elégséges sebességre a nap vala-
melyik szakaszában, 

● első ízben jelezték a könyvtárak a több éve tartó 
jelentési kötelezettségük során, hogy csökken a 
nyilvános elérésű számítógépeik száma, 61%-
uknak nem volt 2010-re számítógép-beszerzési 
tervük, 

● a könyvtárak 81%-a jelezte, hogy nem rendelke-
zett elegendő internetes számítógéppel. 

 
A jelentés megfogalmaz egy sor ajánlást is. Ezek 
lényege, hogy dokumentálni kell a hiányosságokat, 
és erősíteni kell a társadalomban a felismerést, 
miszerint a közkönyvtárak jelentős szerepet ját-
szanak az internet és az információ elérésében, 
ezért nagyobb támogatásra szorulnak.  
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 11. sz. 
2009. p. 9–10./ 

 
 
The Financial Times – online 
 
A Cengage Learninghez tartozó Gale teljes körű 
online elérést nyújt 2009 decemberétől a The Fi-
nancial Times londoni kiadásának 118 évfolyamá-

hoz, azaz a kezdetektől, tehát 1888-tól napjainkig 
(2006). 
 
Összesen 660 ezer oldalról van szó, beleértve a 
lapban megjelent valamennyi információt, a hirde-
tésektől kezdve a gyászjelentésekig. Minden 
egyes tétel indexelve van, így a kutatók a teljes 
adatbázisban tárgykör, téma szerint kereshetnek. 
Az adatbázisban egyidejűleg lehet keresni az 
ugyancsak a Gale által forgalmazott The Times és 
a The Economist adatbázisokban. 
 
/Information World Review, 260. sz. 2009. p. 1./ 
 
 
Az EBSCO új egészségügyi 
adatbázisa 
 
Az EBSCO elkészítette Health Policy Reference 
Center adatbázisát, amely már elérhető az 
EBSCOhost-on keresztül. Célja az egészségügyi 
politika, illetve az orvosi ellátó rendszerek tervezé-
séhez, kialakításához, implementálásához és ta-
nulmányozásához átfogó információt nyújtani a 
kormányzat, a döntéshozatalban részt vevő na-
gyobb kórházak és egyetemek, valamint a magán-
szféra vállalatai számára. Az adatbázis teljes kö-
rűen feldolgoz 300 publikációt (közte folyóiratot, 
magazint, monográfiát, vállalati kiadványt, kor-
mányzati jelentést), emellett több tízezer cikket is 
tartalmaz több ezer publikációból. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 10. sz. 
2009. p. 5–6./ 

 
 
Az EBSCO ingyenes influenza 
tárgyú adatbázisa 
 
Tekintettel a H1N1 vírus miatti fokozódó aggoda-
lomra, az EBSCO egy bizonyítékokon alapuló 
(evidence-based), az influenza tárgykörét átfogó 
adatbázist készített, amely a nyilvánosság számá-
ra ingyenesen elérhető (www.ebscohost.com/flu). 
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Az orvosok és az ápolók számára tartalmaz nap-
rakész információkat, ajánlásokat az influenza 
típusú megbetegedések diagnosztizálásához és 
kezeléséhez. A betegek számára pedig egy külön 
szekció készült, amelyben nem orvosi végzettségű 
szakemberek közérthető nyelven adják közre cik-
keiket.  
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 10. sz. 
2009. p. 5–6./ 

 
 
A Bowker kiadja a Books in Print 
2.0 változatát 
 
2010 első negyedévére várható a Books In Print 
2.0 megjelenése, amely a Bowker fő termékének 
továbbfejlesztett változata. Az új tulajdonságai 
között szerepel: 
● relevancia szerinti keresési lehetőség, 
● a találatok a könyvek kiadásai szerint vannak 

csoportosítva, 
● a felhasználók értékelhetik a tételeket és e véle-

ményüket másokkal megoszthatják, 
● a felhasználó segítséget kap a kereséshez azál-

tal, hogy a rendszer keresőkifejezéseket javasol. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 10. sz. 
2009. p. 5–6./ 

 
 
A Gale digitális gyűjteményeinek 
archiválása 
 
A Cengage Learninghez tartozó Gale kiadó és a 
nem profitorientált ITHAKAhoz tartozó Portico 
megállapodást kötött, hogy a Portico elvégzi a 
Gale számos digitális gyűjteményének a digitális 
archiválását. Ezáltal a Gale elektronikus formában 
elérhető tudományos szakirodalmának hosszú 
távú elérése meg lesz oldva. A Portico archívumá-
ban már most 10 000 e-folyóirat és 28 000 e-könyv 
van. A Gale digitális gyűjteményei közül archiválva 
lesz az Eighteenth Century Collections Online 
(ECCO), az ECCO Part 2., New Editions; a The 
Making of Modern Law; a 19th Century British 
Library Newspapers és a 19th Century U.S. 
Newspapers.  
 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 1. sz. 2010. 
p. 5./ 

A Serials Solutions kiadta a 360 
közös interfész új változatát 
 
A Serials Solutions elkészítette a 360 Search nevű 
közös interfész (federated search) továbbfejlesztett 
változatát, amely egyesíti a Serials Search 360 és 
a Web-Feat platform legjobb tulajdonságait. 
 
Jelenleg a 360 Search világszerte 4600 adatbázis-
hoz nyújt elérést, 20 nyelven. A közös interfészen 
történő keresés eredményeként közös találati listát 
kapunk a különböző adatbázisokban található e-
folyóiratok, e-könyvek vonatkozásában. 
 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 1. sz. 2010. 
p. 6–7./ 

 
 
A Gale bejelentette iPhone 
alkalmazását 
 
A Gale elindította az AccessMyLibrary (AML) mobil 
alkalmazását iPhone-ra, így egy mobilon történő 
kattintással már elérhetővé váltak a Gale adatbázi-
sai (az USA-ban – megj. SzP). Az AML egy inter-
netes portál a könyvtárakhoz, amelyen keresztül a 
felhasználó eljut saját helyi könyvtárához. 
 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 1. sz. 2010. 
p. 7./ 

 
 
A ProQuest elindította az Early 
European Books szolgáltatást 
 
A ProQuest kiterjesztette az Early English Books 
Online (EEBO) digitalizálási programját a kontinen-
tális Európára, elsőként a Danish Royal Library 
gyűjteményének feldolgozásával. 
 
Az Early European Books online adatbázis nagy-
felbontású színes fakszimile formában fogja tar-
talmazni a 15. és 16. századi európai kiadású 
könyveket. 
 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 1. sz. 2010. 
p. 7./ 

 
(Szántó Péter) 
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