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A British Library történelmi 
napilapokat digitalizál 
 
A British Library (BL) a skót Brightsolid online ki-
adóval együttműködésben 40 millió történelmi 
értékű újságoldalt digitalizál a nemzeti napilapgyűj-
teményből és teszi online elérhetővé. 
 
A BL-nek van a világon az egyik legjobb újsággyűj-
teménye, három évszádra kiterjedően, 52 000 
helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi címet 
tartalmazva. 
 
A projekt tíz év alatt fejeződik be, a digitalizált ál-
lomány térítésmentesen lesz hozzáférhető a BL-
ben. 
 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 7. sz. 2010. 
p. 13./ 

 
 
A De Gruyter kiadó új adatbázisa: 
Old Germanic History Online 
 
A De Gruyter kiadó új adatbázissal gyarapodott: 
Germanische Altertumskunde Online. Europäische 
Kulturgeschichte bis zum Hochmittelalter (Old 
Germanic History Online. European Cultural 
History until the High Middle Ages). Ez az unikális 
adatbázis a régi német történelem kutatását segíti 
Közép- és Észak Európa viszonylatában, lefedve a 
történelem mellett az archeológiát, a filológiát, a 
művészettörténetet, a jogtörténetet, az etológiát, a 
vallástörténetet.  
 
Az adatbázis tartalmazza a Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde teljes anyagát, 
beleértve az eddig megjelent 70 kiegészítő kötetet. 
 
Évente frissítik új monográfiákkal, tanulmányokkal, 
cikkekkel, annotált bibliográfiákkal és más doku-
mentumokkal, így a kutatók számára mindig nap-
rakész információ áll rendelkezésre. 
 
/www.degruyter.com/ 

Az EBSCO Discovery Service: 
gyorsan növekedő információval 
 
Az EBSCO Discovery Service (EDS, l. TMT 2010. 
7. sz. p. 315), jóllehet elsődlegesen tudományos 
információra összpontosít, arra is törekszik, hogy 
kielégítse a kutatók napilapok, friss hírek iránti 
igényét. A hírtartalmak mennyisége az EDS-ben 
2010 januárjától több mint 100 millió cikkre bővült, 
ami a NewsBank kiadóval való partneri együttmű-
ködésnek köszönhető. A további hírforrások és a 
naponta több mint 10 000 új cikk plusz értéket hoz 
az EDS felhasználóknak. 
 
Míg a többi „discovery“ termékben főként a napi-
lapok dominálnak (egy aktuális felmérés szerint az 
összes rekord majdnem 75%-a), az EDS a tudo-
mányos tartalomra helyezi a hangsúlyt, minőségi 
metaadatokkal, könyvek, folyóiratok teljes szövegű 
keresésével. Az EDS Base Index a világ 20 000 
információszolgáltatójára támaszkodik, további 70 
könyvkiadóra a metaadatok tekintetében. Mintegy 
50 000 folyóirat és magazin metaadatát szolgáltat-
ja, 825 000 CD/DVD-t, 6 millió könyvet, 20 000 
konferenciaanyagot és több százezer egyéb do-
kumentumot fed le. 
 
/http://www.ebscohost.com/discovery/view-
news/ebsco-discovery-service-news-content/ 

 
 
Az Alternative Press Index és az 
Alternative Press Archive 
 
Az EBSCO két új adatbázist szolgáltat az 
EBSCOhoston keresztül: Az Alternative Press 
Index (API) több mint 300 nemzetközi alternatív, 
radikális, illetve baloldali napilapban, folyóiratban 
és magazinban található cikkek bibliográfiai adat-
bázisa. Az adatbázis 1969-ben jött létre a New 
Left-ből, a radikális társadalmi változásokba nyújt 
betekintést. 
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Az API felöleli a szocializmus és a forradalom el-
méletét és gyakorlatát, továbbá az ökológia, de-
mokrácia, anarchizmus, feminizmus, homoszexua-
litás és más kapcsolódó témákat. 
 
Az API interdiszciplináris és nemzetközi tartalma 
1991-ig nyúlik vissza, a korábbi időszakot egy 
másik adatbázis, az Alternative Press Archive dol-
gozza fel. 
 
A 330 000 rekordot tartalmazó adatbázis a maga 
nemében a legátfogóbb és legnaprakészebb gyűj-
temény. 
 
/www.ebsco.com/ 
 
 
Az Oxford Univeristy Press új 
szolgáltatása: Oxford Textbook of 
Medicine online 
 
Az Oxford University Press (OUP) kiadta az Oxford 
Textbook of Medicine első online változatát a leg-
újabb, 5. kiadás alapján. Ez az adatbázis a maga 
nemében nemzetközileg elismerten a legátfogóbb, 
legmegbízhatóbb és legnaprakészebb mű. A világ 
különböző országaiból válogatott 600 kiemelkedő 
tudós, szaktekintély közreműködésével készült, 
gyakorlati, bizonyítékon alapuló útmutatást ad az 
orvosoknak, kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak. 
 
A teljes szövegű adatbázis 2500 színes illusztráci-
ót, ábrát tartalmaz (ezek PowerPointba tölthetők, 
ami az oktatók munkáját segíti), könnyen használ-
ható interfésszel rendelkezik, linkeket nyújt a hi-
vatkozott eredeti forrásokhoz (ISI, PubMed, 
CrossRef), évente kétszer frisstik. 
 
/www.oxfordtexbookofmedicine.com/ 
 
 
Az Oxford University Press kiadta 
az Oxford Bibliographies Online 
adatbázist 
 
Az Oxford University Press (OUP) elkészítette az 
Oxford Bibliographies Online (OBO) adatbázist, 
amely egy magas szintű enciklopédia és egy ha-
gyományos bibliográfia tulajdonságait egyesíti. 
 
Az adatbázist az OUP szerkesztői készítik, a mun-
kába bevonva nemzetközileg elismert szakembe-
reket és könyvtárosokat. Mindegyik tárgyköri mo- 
 

dul fejlesztését a téma nemzetközileg kiemelkedő 
szakértője irányítja, aki minden egyes cikkelyt két-
szer is lektoráltat. 
Jelenleg az OBO az alábbi területeket fedi le: 
klasszikus művek, Iszlám tanulmányok, kriminoló-
gia, társadalom, szociális munka, reneszánsz és 
reformáció, filozófia, atlanti történelem, bibliai ta-
nulmányok, buddhizmus, középkori tanulmányok, 
hinduizmus, nemzetközi kapcsolatok, Viktória ko-
rabeli irodalom, közegészség, politika, oktatás, 
zene és szociológia. További modulokkal bővül az 
adatbázis az elkövetkező két évben. 
 
Az adatbázis előfizetéses alapon lesz hozzáférhe-
tő, az előfizetett tartalomhoz örökös elérés 
(perpetual access) jár. 
 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 6. sz. 2010. 
p. 5–6./ 

 
 
Az Oxford History of Western 
Music – új OUP adatbázis 
 
Az Oxford University Press (OUP) megjelentette a 
Nyugat zenéje történetét, amely korunk kimagasló 
zenetudósa, Richard Taruskin nevéhez fűződik. 
Taruskin végigvezet a Nyugat zenevilágának tör-
ténetén briliáns megfigyeléseivel, emlékezetes 
elemzéseivel, a zene, a történelem, a kultúra, a 
művészet, az irodalom és a vallás összefüggései-
nek feltárásával. 
 
Az adatbázis tartalmazza a híres The Oxford 
History of Western Music (OUP, 2009.) teljes szö-
vegét, annak mind a 69 fejezetét, 500 illusztrációt, 
1800 zenei példát, az indexet, a szerkesztők által 
kiválogatott 1700 linket az ugyancsak az OUP által 
kiadott Grove Music Online megfelelő tételeihez. 
 
A munka számos nemzetközi díjban részesült: 
például az R. R. Hawkins Award Best Scholarly 
Work, az ASCAP Deems Taylor Award és az 
American Musicological Society (Amerikai Zenetu-
dományi Társaság) Otto Kinkeldey Award. 
 
/www.oxfordwesternmusic.com/ 
 
 
A Deep Web már többnyelvűvé 
vált 
 
A Deep Web Technologies bejelentette, hogy elér-
hetővé vált a többnyelvű fordítás a 
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Milyen autót vegyek? WorldWideScience.org nemzetközi tudományos 
portálon, amely közös keresési (federatad search) 
lehetőséget nyújt. 

 
Az EBSCO új adatbázisa, a Consumer Reports 
with Cars Best Deals Plus hozzáférést nyújt az új 
és a használt autók áraihoz, a vásárlás mellett, 
illetve ellen szóló érvekhez, tesztelési eredmé-
nyekhez, a leggyakoribb meghibásodásokról szóló 
jelentésekhez, a vásárlók körében végzett elége-
dettségi felmérésekhez. 

 
A többnyelvű közös kereső lefordítja a felhasználó 
keresőkérdését az adott gyűjtemény nyelvére, 
majd aggregálja és rangsorolja a találatokat rele-
vancia szerint, ezután pedig lefordítja a találati 
címeket a felhasználó nyelvére. Ezáltal egyszerű-
vé válik a többnyelvű gyűjteményekben a felhasz-
náló nyelvén történő keresés. Jelenleg angol, spa-
nyol, német, francia, koreai, japán, portugál, orosz 
és kínai nyelven végezhetünk keresést. 

 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 6. sz. 2010. 
p. 4./ 

 
  
Több mint 2 milliárd ember lesz 
online 2010 végén 

/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 7. sz. 2010. 
p. 1., 12./ 

   A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) adataiból 
kiderült, hogy 2010 végére már a Föld lakosságá-
nak egyharmada fog rendelkezni internet-
hozzáféréssel. Az otthonról a világhálóra csatlako-
zók száma a tavalyi 1,4 milliárdról közel 1,6 milli-
árdra nő, míg az interneteléréssel rendelkezők 
száma meghaladja a 2 milliárdot. A mobil kommu-
nikációs szolgáltatásokhoz a világ 143 országában 
a Föld lakosságának kereken 90 százaléka fér 
hozzá. A leggyorsabban a fejlődő országokban 
emelkedik az internethez újonnan csatlakozók 
száma. Az idén várhatóan 226 millió ember jut 
internetkapcsolathoz, közülük 162 millióan élnek 
fejlődő országban. Ugyanakkor ezekben az álla-
mokban csupán a lakosság 21 százaléka van 
rendszeresen online, míg a fejlett országokban 
ugyanez az arány 2010 végére eléri a 71 százalé-
kot. Afrikában például csak a lakosság 9,6 száza-
léka szörföl rendszeresen a világhálón, míg Euró-
pában ez az arány 65 százalék. 

Wiley Online Library 
 
A John Wiley and Sons kiadó által megjelentetett 
Wiley Online Library multidiszciplináris adatbázis 
felöleli az élet-, orvos-, társadalom- és humán tu-
dományokat, valamint a fizikát. 1500 folyóiratból 4 
millió cikket, 8 millió könyvet, több száz 
referenszművet, laboratóriumi jegyzőkönyvet tar-
talmaz, továbbá a kiadó számos adatbázisát. 
 
A Wiley Online Library teljes mértékben felváltja a 
Wiley InterScience Web oldalt, ez utóbbi teljes 
tartalmát áttöltik az új szolgáltatásba. 
 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 6. sz. 2010. 
p. 7./ 

 
 
A Gale elindította iPhone 
alkalmazását iskolai könyvtárak 
számára  

Az ITU által most nyilvánosságra hozott adatok azt 
jelentik, hogy az elmúlt öt évben a kétszeresére 
nőtt az internetezők száma. A legnagyobb különb-
ség a szélessávú internet-hozzáférések számában 
mutatkozik meg a fejlett és a fejlődő államok kö-
zött. Az előbbiek esetében 100 emberre 24,6, míg 
az utóbbiaknál csupán 4,4 nagy sávszélességű 
internetkapcsolat jut. Ezzel szemben a mobil inter-
net-előfizetések tekintetében egyértelműen a fejlő-
dő országok vezetnek. Világszerte 5,3 milliárd 
mobilinternet-kapcsolat van, ezek közül 3,8 milliárd 
működik a fejlődő államok területén. 

 

A Cengage Learninghez tartozó Gale kiadta az 
AccesMyLibrary School Edition-t, amely Iphone 
mobil alkalmazás egy kattintással elérhetővé teszi 
az iskolai könyvtárakat és az ott előfizetett Gale-
tartalmakat a tizenkét osztályos iskolák diákjai 
számára. Az alkalmazás ingyenesen letölthető, az 
adatbázisokat az iskolák fizetik elő az USÁ-ban. 
/Advanced Technology Libraries, 39. köt. 7. sz. 2010. 
p. 13./ 

 
  
 /SG.hu Hírlevél, 2010. október 20., http://www.sg.hu/
  
 Szántó Péter 
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Elektronikus 
könyvek 

itt 
elérhetők 
 
 
 

NetLibrary 
több mint 250 000 elektronikus könyv 
és 13 000 elektronikus hangoskönyv 
több mint 500 kiadótól — 17 000 
könyvtárban világszerte!

www.netlibrary.com 

Bővebb információ az adat-
bázisról 
és próbahozzáférésről 
magyarul kérhető: 
 
EPPrague@ebscohost.com
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