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Az Ebrary orvosi technológia 
tárgyú  adatbázisa 
 
Az Ebrary elindította új előfizetéses online adatbá-
zisát az orvosi technológia témában. Olyan vezető 
kiadók címeit tartalmazza, mint például az 
Elsevier’s Academic Press és a Taylor & Francis 
CRC Press. Az orvosi technológia valamennyi 
tárgykörét lefedi, beleértve az orvosbiológiai tech-
nológiát és anyagokat, az orvosi műszereket, a 
nanotechnológiát és a szövettechnikát. 
 
Néhány a folyóiratcímek közül: Biomaterials in 
Orthopedics, Biomedical Engineering Desk 
Reference, Medical Instrumentation: Accessibility 
and Usability Considerations. Lehetőség van az 
előfizetés kiegészítéseként egyedi e-könyvek vá-
sárlására is, a Springer, a Wiley, a William Andrew 
és más kiadóktól az orvosi technológia téma szé-
les spektrumában, illetve egyes témakörök szerinti 
csomagokban. 
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A Proquest Historical Newspapers 
kibővült a Times of India 
napilappal  
 
A The Times of India című, a világ legnagyobb 
példányszámú napilapját a ProQuest bedolgozta 
Historical Newspapers adatbázisába, így annak 
1838 és 2001 közötti példányai digitálisan is elér-
hetővé váltak. A The Times of India 4 millió pél-
dányban jelenik meg és a becslések szerint 8 mil-
lióan olvassák. Ez az első indiai napilap, amely 
ilyen jellegű egyezményt kötött. A lap csatlakozik a 
Times Group már digitalizált lapjaihoz, mint a The 
New York Times és a The Wall Street Journal. 
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A Music Online megháromszorozta 
gyűjteményét 
 
Az Alexander Street Press bejelentette, hogy ebben 
az évben háromszor nagyobbra bővíti audiogyűjte-
ményét, a jelenlegi 250 000 rekordot 750 000-re 
növeli. 2011-re a kiadó el kívánja érni a bűvös egy-
milliót. 
 
A gyűjtemény klasszikus zenét, jazzt, kortárs zenét 
egyaránt tartalmaz. A minőséget is fejlesztik, a 
felvételek elérik a 320kbps-ot, ezáltal mobil készü-
lékeken is élvezhetők lesznek. 
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SpringerMaterials 
 
A Springer Science+Business Media bemutatta a 
SpringerMaterials-The Landolt-Börnstein Database 
adatbázist. Ez a világon jelenleg létező legna-
gyobb olyan adatbázis, amely válogatott és kritikai-
lag értékelt adatokat tartalmaz a fizika, a kémia, az 
anyagtudományok és a mérnöki tudományok terü-
letén. 91 000 online dokumentumot ölel fel. 
 
A SpringerMaterilas előfizetéses adatbázis, tartal-
mazza a teljes Landolt-Börnstein New Series-t, 
plusz 40 000 REACH dokumentumot. A tervek 
szerint további tartalommal és adatbázisokkal egé-
szítik ki. 
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A Swets és a Deep Web partnerek 
lettek 
 
A Swets Information Services és a Deep Web 
Technologies együttműködési megállapodást kö- 
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tött a SwetsWise Seacher, a Swets közös kereső-
felülete (federated search) továbbfejlesztésére. A 
SwetsWise Searcher révén a használók kiváló 
keresési eredményt kapnak az elérhető összes 
vagy válogatott online források egyidejű, real-time 
keresésével. 
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Az EBSCO felvásárolta az Expert 
Publishing céget 
 
Az EBSCO felvásárolta az Expert Publishing 
(ExPub) céget, amely naprakész, döntéselőkészí-
tésre alkalmas kémiai információt nyújt a környe-
zetvédőknek. Az ExPub adatbázisok több millió 
olyan dokumentumhoz adnak hozzáférést, ame-
lyek az élőlényekre, illetve a környezetre, a mun-
kahelyre veszélyes anyagokkal, hatásokkal foglal-
koznak. 
 
Az ExPub 120 adatbázist készít több millió kor-
mányzati és egyéb dokumentumból, ezekben 
400 000 egyedi anyag szerepel 2,25 millió kémiai 
néven. Köztük van a ChemEXPERT, a Repro 
EXPERT, a ListEXPERT, a DrugEXPERT és az 
MSDSonline. 
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Az EBSCO új halászati és vízügyi 
adatbázisai 
 
Az EBSCO két új adatbázist jelentet meg: a Fish, 
Fisheries and Aquatic Biodiversity Worldwide 
(FFAB) és a Waters and Oceans Worldwide 
(WOW) nevűeket. Az egymást jól kiegészítő gyűj-
temények mind időben, mind földrajzilag tág hatá-
rok között mozognak. 
 
Az FFAB adatbázis a kutatók és a menedzsment 
számára dolgozza fel a halak természetrajzának, a 
halászatnak, a vízi biológia/ekológia és vízkultúra 
valamennyi aspektusát. Az adatbázis átvesz tar-
talmat a Fish and Fisheries Wordwide és az 

Aquatic Biology, Aquaculture and Fisheries 
Resources adatbázisokból, és további 19 adatbá-
zist agregál, köztük vannak a FISHLIT, az Aquatic, 
a Biology Citations, a Fisheries Review, a Fishing 
Industry Research Index, továbbá a WorldFish 
Center’s Library adabázisai. Az említett adatbázis-
ok „összegyúrásának” eredményeként előállított 
adatbázis több mint egymillió hivatkozást és refe-
rátumot tartalmaz 1970-ig visszamenőleg. 
 
A WOW a különböző vízfajtákkal, a kapcsolatos 
műszaki kérdésekkel, szennyezéssel és más „vi-
zes” témával foglalkozik 1970-ig és még korábbi 
évekre visszamenőleg. Benne található a korábbi 
Water Resources Worldwide, amely felölelte a 
WATERLIT, a The Freshwater Biological Associa-
tion Library Catalouge, a The International Water 
Management Institute, az AQUAREF, az AC-
QUIRE és a Delft Hydro adatbázisokat, továbbá a 
Marine, Oceanographic and Freshwater Resource, 
a liverpooli Proudman Oceanographic Laboratory 
és a southamptoni Oceanographic Library adatbá-
zisait. Az így egyesített adatbázisban található 
rekordok száma eléri az 1 850 000-et. 
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A Wilson kiadta a Careers 
adatbázist 
 
A H. W. Wilson piacra bocsátotta Careers nevű 
adatbázisát a pályaválasztók és a karrierjüket 
megváltoztatni kívánók számára. Mindazon kérdé-
sekkel foglalkozik, amelyek számukra hasznosak 
lehetnek. Egyelőre, indulásként 50 szakmát ölel 
fel, mindegyikhez tartozik 10-15 gondosan kivá-
lasztott cikk, valamint számos link további releváns 
írásokhoz. A jelenlegi szakmaválasztékban szere-
pel például a tűzoltó, a rendőr, az ügyvéd, a fogor-
vos, a pilóta, a fodrász, a tanár, a könyvtáros, a 
rabbi, a mérnök, a virágárus, a személyi edző, a 
kertész és a nővér.  
 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 4. sz. 2010. 
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(Szántó Péter) 
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EconLit ™ with Full Text 
EBSCO EconLit™ with Full Text contains all of the content available in
EconLit, plus full text for more than 560 journals including titles from the
American Economic Association (all with no embargo), such as: American
Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic
Perspectives. 

This database also contains many non-English full-text journals in economics
& finance. The full text titles can be searched using a publications index,
created to allow ease of access to this material. EconLit, the American
Economic Association's electronic database, is the world's foremost source of
references to economic literature. 

It provides links to full text articles in all fields of economics, including
capital markets, country studies, econometrics, economic forecasting,
environmental economics, government regulations, labor economics,
monetary theory, urban economics and much more. 
EconLit contains: 
● Journal articles  
● Books  
● Collective volume articles  
● Dissertations  
● Working papers  
● Full text book reviews  

"The Bottom Line: EconLit™ with Full Text is highly recommended for all 
libraries serving economists and students in economics, and EBSCO serves it 

up well." - from Library Journal, April 15, 2007. 

www.ebscohost.com

Bővebb információ az adatbázisról és próbahozzáférésről magyarul kérhető: 
EPPrague@ebscohost.com
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