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Az EBSCO felvásárolja a 
NetLibrary-t 
 
Az EBSCO megállapodott az OCLC-vel, hogy 
megvásárolja az OCLC NetLibrary részlegét és azt 
a jogot, hogy egyes, eddig az OCLC FirstSearch 
szolgáltatásán elérhető adatbázisokat is szolgál-
tathassa. A NetLibrary e-könyvei és e-audio-
könyvei továbbra is a NetLibrary platformján lesz-
nek elérhetők, de a megállapodás lehetővé teszi, 
hogy később a keresés az EBSCOhoston is meg-
valósulhasson. 
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Az EBSCO új szolgáltatása: a 
Discovery Service 
 

Az EBSCO elindította EBSCO Discovery Service 
(EDS) szolgáltatását, amely egy adott intézmény 
egységesített, testre szabható indexe valamennyi 
információs erőforrásáról, és amely ezekhez 
egyetlen kereső boxon keresztül nyújt elérést. A 
metaadatokat belső és külső forrásokból gyűjti 
össze, létrehozva egy pre-indexáló szolgáltatást, 
közvetlenül az EBSCO szerverein, így rendkívül 
gyors a válaszidő. Az EBSCO szerint ez a szolgál-
tatás sokkal mélyebb indexelést valósít meg, mint 
más hasonló rendszerek. Egy helyről tesz lehetővé 
elérést a könyvtár valamennyi teljes szövegű tar-
talmához, legyen az folyóirat, magazin, könyv, 
speciális gyűjtemény, OPAC vagy más. Az EDS 
nemcsak az EBSCOhost adatbázisokat indexeli, 
hanem számos más szolgáltató adatbázisait is, 
mint például a NewsBank, Readex, LexisNexis, 
Alexander Street Press. 
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Az EBSCO Discovery Service 
bővül a British Library ETOC 
szolgáltatásával 
 
A British Library Electronic Table of Contents File 
(ETOC) szolgáltatása bekerült az EBSCO 
Discovery Service-be. Az ETOC azzal a céllal jött 
létre, hogy azonosítani lehessen a British Library’s 
Document Supply gyűjteményeiben szereplő folyó-
iratcikkeket és konferenciaanyagokat. Az ETOC 
36,5 millió rekordot tartalmaz a tudomány vala-
mennyi területére kiterjedően, évente 2,5 millióval 
gyarapodik. Az adatbázis 1993-ig megy időben 
vissza és napi frissítésű.  
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Az EBSCO új jogi adatbázisai 
 
Az EBSCO Publishing két olyan új adatbázist adott 
közre, amelyek vezető jogi referenszművek teljes 
szövegéhez nyújtanak hozzáférést. A Legal 
Information Reference Center 320 publikáció teljes 
szövegét kínálja, valamint több ezer jogi dokumen-
tumot az üzleti világ törvénykezése, pénzügyek, 
ingatlan, családjog, tulajdonjog és más témákban. 
A Small Business Reference Center 500 
referenszmű, 385 magazin teljes szövegét, üzleti 
tervmintákat és videókat tartalmaz. Az adatbázis a 
kisvállalatok mindennapi munkáját kívánja segíteni 
olyan információval mint például: hogyan kell egy 
vállalkozást elindítani, venni vagy eladni, az alkal-
mazottakat irányítani, üzleti tervet készíteni, a jogi 
információt értelmezni és az üzlet marketingjét 
megszervezni. 
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Hírek 

A Gale és a Newsweek 
megállapodása 
 
A Cengage Learninghez tartozó Gale nem kizáró-
lagos licencszerződést kötött a Newsweek Inc.-nel 
a Newsweek, a Newsweek International és a 
Newsweek.com tartalmak használatára valameny-
nyi Gale termékben. Newsweek-tartalom számos 
Gale termékben szerepel, így például az InfoTrac, 
a Grzimek’s Animal Life és az Opposing 
Viewpoints Resource Center adatbázisokban. A 
szerződésnek köszönhetően a Gale Newsweek és 
Newsweek International adatbázisai most már nem 
1994-ig, hanem 1980-ig nyúlnak időben vissza. 
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A Gale felvásárolta a Questiá-t 
 
A Gale felvásárolta a Questia Media Inc.-t (Hous-
ton), amely vezető helyet foglal el a tanulók és 
hallgatók oktatási anyagokkal való ellátásában a 
questia.com és a questiaschool.com termékeivel. 
Előfizetéses online szolgáltatása több mint 300 
kiadó 76 000 könyvéhez és több millió folyóirat-, 
magazin- és napilapcikkhez. 
 
A Questiat 1998-ban létesítették, 2001-ben indítot-
ta el szolgáltatásait. Havonta 4 millió látogatója 
van, ezek 85%-a diák. 
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Az OCLC bővíti a Worldcat-et 
Google Books és HathiTrust 
rekordokkal 
 
Az OCLC bővíti Wordcat adatbázisát a Google 
Books Library Project és a HathiTrust Digital 
Library keretében digitalizált gyűjtemények rekord-
jaival. A WordCat-ben kereső használó beazono-
síthatja e gyűjtemények könyveit, a könyv nyitó 
 
 

oldalára kattinthat, és sok esetben a könyvek teljes 
szövegét is elérheti. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 5. sz. 2010. 
p. 4./ 

 
 
A Swets integálta eBook portálját 
a SwetsWise-ba 
 
A Swets teljes mértékben beépítette eBooks por-
tálját a SwetsWise szolgáltatásába. Ennek kö-
szönhetően a SwetsWise ügyfelek mind egyedi 
mind pedig e-könyv gyűjteményeket vásárolhatnak 
rajta keresztül, sőt összehasonlíthatják a különbö-
ző forgalmazók árait és árképzési modelljeit. Így 
ugyanazon a webes felületen keresztül tájékozód-
hatnak, rendelhetnek és menedzselhetik e-
könyveiket, mint nyomtatott és e-folyóirataikat. 
 
A SwetsWise átfogó e-könyvkatalógusa jelenleg 
300 000 címet tartalmaz több mint 1000 kiadótól. 
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Az Oxford University Press kiadta 
a Berg Fashion Library-t 
 
Az Oxford University Press megjelentette a Berg 
Fashion Library-t, amely az első előfizetéses, 
online szöveget, képet és folyóirat-tartalmat felöle-
lő integrált adatbázis a világ ruházata és a divat 
témában. Tartalmazza a Berg Encyclopedia of 
World Dress and Fashion-t, évi kétszeri frissítés-
sel, több mint 60 rendszeresen frissített Berg divat 
tárgyú e-könyvet, képi adatbázist, amely linkek 
révén elvezet a tartalomhoz, beleértve a Victoria & 
Albert Museum 1600 képanyagát és a nyomtatott 
Encyclopedia 2000 képét, valamint további 
referenszinformációt, mint például: A-Z of Fashion 
és Dictionary of Key Terms. A Berg e-folyóiratok 
(Fashion Theorie, Fashion Practice, Textile) együt-
tes keresésére is lehetőség nyílik. 
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(Szántó Péter)
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