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A Nemzetközi társadalomtudományi bibliográfia (International Bibliography of the Sociai Sciences, IBSS) négy tudományág (közgazdaságtan, politológia, társadalmi és kulturális antropológia, valamint szociológia) válogatott, nyomtatott bibliográfiája, amely évente jelenik meg.CD-ROM változata, az IBSS Extra 1995 augusztusától negyedévente lát napvilágot a SilverPlatter Information kiadásában. Az IBSS valamennyi adata 1981-ig visszamenőleg CD-ROM-on van. A hátrányos helyzetű országok számára 50% kedvezményt adnak. Az IBSS Extra az Interneten keresztül is elérhető a SilverPlatteren honlapján. Nagy-Britan- niában az IBSS adatai 1951-től elérhetők online, folyamatos aktualizálással.Az ötvenes években és a számítógép korszak előtt az IBSS-t az együttműködő intézmények által beküldött cédulák alapján a párizsi Foundation Natio- nale des Sciences Politiques állította össze. 1979-ig kellett várni az első mágnesszalagos változat elkészültére. Azóta az IBSS-t számítógéppel állítják elő.

Az 1981-1986 közötti időszak köteteit a guelph-i egyetemen állították elő, és már ekkor fontolgatták a CD-ROM elkészítését. Az IBSS-nél is tapasztalták azonban, hogy a számítógépes változat elkészítése nem jár időmegtakarítással, és sok pénzbe kerül. A bibliográfia összeállítását átvevő British Library of Political and Economic Science-nél (BLPES) is több évet vett igénybe a hátralék feldolgozása, és a gördülékeny munkamenet kialakítása. Jelenleg a kiadás éve után az anyag nagyobb része napvilágot lát az IBSS-ben. Nem kis nehézséget jelent azonban az, hogy a szerkesztés-orientált szoftver időközben elavult, és nem felelt meg az elektronikus kiadás követelményeinek, nem volt képes az adatbázis-kezelésre.1994-ben az IBSS szerkesztői megtalálták a megfelelő szoftvert, a STAR-t, amelyre az 1981-86 és az 1989-94 közötti anyagot konvertálták. 1997-ben állami támogatással sor került az 1951 és 1980 közötti adatok -  a bibliográfiai és index tételek -  bevitelére, amely Nagy-Britanniában már elérhető az
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IBSS Online szolgáltatás keretében. A gépelés egy évet vett igénybe, és a mezőkre való felosztást, a diakritikus jelek és a nyelv szűrését foglalta magába. Természetesen belekerült néhány olyan hiba, amelyet a nyomtatott bibliográfia használója azonnal észrevesz, egy elektronikus adatbázisban kereső azonban nem. 1997-től folyamatosan épül az adatbázis. Az adatbevitelt külső bedolgozók, a „finom” feldolgozást, indexelést és osztályozást az eredeti dokumentum alapján a szerkesztők végzik. Ez a feldolgozás az alapja az IBSS nak (heti ftp továbbítással), a Massachusettsben előállított IBSS Extra-nak (négyhavonta történő adatküldéssel) és az automatikusan szerkesztett nyomtatott változatnak is. Az IBSS Online-ban feldolgozott folyóiratok egy része Nagy-Britanniában teljes terjedelmében elérhető a Joumals Online-hoz vezető kapcsolatokon keresztül, a Mellon Alapítvány egyik, régebbi folyóiratok digitalizálását célzó projektje révén pedig tovább fog bővülni a digitálisan elérhető folyóiratok köre.Az IBSS-be évente 90 000 bibliográfiai rekord kerül. Ilyen mennyiségű adat kezelése nagyjából ki is meríti a szerkesztőség kapacitását. Ha igaz Dávid Brown állítása, hogy a tudományos irodalom továbbra is 12-15 évente megkétszereződik, a válogatás szigorítására kell gondolni. Az a tény azonban, hogy az IBSS közel ötven év társadalomtudományi irodalmát fogja át, kivételes és egyedülálló értéket képvisel a kutatók számára. A használók körében végzett felmérések szerint, nagyra értékelik a régebbi anyag hozzáférhetőségét.Az IBSS folyóiratcikkeket, könyvismertetéseket, monográfiákat és könyvfejezeteket dolgoz fel. A folyóiratcikkek -  mint a tudományos kommunikáció legfontosabb eszközei -  egyre nagyobb súllyal szerepelnek az adatbázisban, de a könyvismertetések sem érdektelenek, mert felhívják a figyelmet az évente feldolgozott mintegy 7000 köteten kívül más

munkákra is. A növekvő cikkirodalom, sajnos lassan háttérbe szorítja a többszerzős kötetek fejezetszintű feldolgozását, pedig erre is jelentős használói igény volna. Az IBSS 2300 folyóiratot (közöttük a Sociological Research Online-t és az Internet Ar- cheology-t) figyel, de az együttműködő intézmények (közöttük a magyar Országgyűlési Könyvtár) további 1700 címmel gazdagítják a feldolgozott folyóiratok körét.Az IBSS az antropológiát, a közgazdaságtant, a politikatudományt és a szociológiát tekinti a társadalomtudományok magjának, de feldolgozza számos más szakterület, így például a mezőgazdaság, a kriminológia, a pedagógia, az egészségügy, a jog, a filozófia társadalomtudományi vetületét is. A jellemzően interdiszciplináris megközelítésű dokumentumokat az IBSS szerkesztői indexelik. 1996-ban a tételek átlagosan 4,2 tárgyszót és földrajzi deszkrip- tort kaptak. Az indexelésnek különösen nagy a jelentősége az IBSS-hez hasonló óriási (1,5 millió rekordot tartalmazó) adatbázisok esetében. A tárgyszavak többsége az elektronikus formában is hozzáférhető Thematic List of Descriptors-ból származik, amelyet több tezauruszra építve állítottak össze, de a fő témákon kívül eső dokumentumok mélyindexelésére nem vállalkoznak. A készülő elektronikus tezaurusz tovább javítja majd az indexben végzett szabályozott és a referátumok szövegében, valamint a címekben végezhető szabadszavas keresés relevanciáját.Az IBSS jelentős nemzetközi áttekintéssel büszkélkedhet: az angolon kívül 98 nyelven szerepelnek tételek a bibliográfiában. A kilencvenes évekig az anyag valamivel több, mint fele, azóta 75%-a angol. A feldolgozott folyóiratok 20%-a észak-amerikai, 18%-a brit, 32,6%-a nyugat-európai, 4,3%-a keleteurópai. A nyelvi, területi sokszínűség a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok értékes eszközévé teszi a bibliográfiát.
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