
tesztelés fázisánál tart.(www.vrd.org/), míg az AskA-konzorcium tizenkét nagy online tájékoztató központot fog össze. Az évente megrendezett Virtual Digital Reference konferenciákon gyakorla
ti kérdéseket oldanak meg, és a résztvevők továbbképzését bonyolítják le.

(Murányi Lajos)

Lásd még 9, 25, 77, 99

Kiadói tevékenység

02/117
BLIXRUD, Julia C.: SPARC: Setting sail into the seas 
of competition = Ser.Libr. 40.vol. 2001. 1/2.no. 117- 
128.p. Bibliogr. 7 tétel.

SPARC: új résztvevő a tudományos folyóiratkiadás 
versenyében

Elektronikus publikáció; Folyóiratkiadás; Információ- 
piac[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 1998-ban indult a tudományos könyvtárak közösségének azon meggyó'zó'dése nyomán, hogy a tudományos folyóiratok piacán tapasztalható viszonyok (azaz a piaci verseny teljes hiánya) a tudományos kommunikáció összeomlását eredményezhetik. A verseny érdekében a SPARC támogatja a kiemelkedő' színvonalú, olcsó és lektorált (peer-reviewed) természettudományos,

műszaki és orvostudományi (STM) publikációk létrehozását, és azon fáradozik, hogy kiadói partnereinek kockázatait csökkentse azokon a piacokon, ahol az árak a legmagasabbak, és ahol a leginkább kívánatos a verseny.A SPARC a leghatékonyabb fegyvert, a könyvtárak előfizetési költségvetését „veti be” . (Az ARL tagkönyvtárai 1999-ben 470 millió dollárt költöttek folyóiratokra!) Alternatív megoldásokkal rukkol elő, az általa kínált cikkek olcsóbban és új kommunikációs megoldásokkal érhetők el. Az STM folyóiratokra koncentrál, amelyek átlagára kétszerese a társadalomtudományi, és ötszöröse a humán folyóiratokénak.A SPARC tagjainak felét az ARL tagjai teszik ki, amelyek az induláshoz szükséges támogatást biztosították. Közel kétszázan csatlakoztak a kezdeményezéshez, köztük angol, német, belga és hongkongi egyetemek, de nemzeti könyvtárak is. A SPARC átfogó céljai:-  csökkenteni a pénzügyi kockázatokat előfizetők biztosításával és marketing-támogatással,-  tekintélyes szakmai egyesületekkel és szerkesztő- bizottságokkal együttműködni,-  felhívni az oktatók figyelmét a fontos témákra,
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-  elhódítani a szerzőket és szerkesztőket a drága folyóiratoktól,-  a non-profit szektoron belül segíteni a kiadói kapacitás kiépítését.A SPARC partneri viszonyban áll azokkal a kiadókkal, akik azonos értékrendet képviselnek.I. Az Alternatívák-program keretében a drága folyóiratok ellensúlyozására új folyóiratokat indítanak. Ilyen az Organic Letters, az Amerikai Kémiai Társaság (ÁCS) új folyóirata, amely egy 8600 dolláros, kereskedelmi kiadónál megjelenő folyóiratot szeretne kiváltani. A Társaság elvállalta, hogy három év alatt három újszerű, olcsó, színvonalas folyóiratot indít. A Társaság a garancia arra, hogy a cikkek beérkezzenek, és a folyóirat tekintélyt szerezzen. Az elektronikus kézirat-leadás olyan sikeresnek bizonyult, hogy a többi ACS-kiadvány is átvette a módszert. (Az adatok szerint a kereskedelmi jellegű 
Tetrahedron Letters áremelkedése a versenytárs megjelenéskor megállt. A SPARC elemzői számról számra összevetik a két folyóiratot, hogy lássák, a szerzők „váltanak-e” folyóiratot.) A következő ACS-SPARC együttműködésben megjelenő folyóirat, a Crystal Growth and Design 2001-ben fog indulni.Az Evolutionary Ecology Revue (EER) című e-fo- lyóirat alig egy év alatt alacsony ára ellenére a SPARC marketingtámogatásával elérte, hogy ne legyen ráfizetéses. A szerzők és a könyvtárak átpártoltak az EER-hez, és indexelik a nagy adatbázisok (ISI, BIOSIS, CAB, CSA). Az EER weblapján az előfizetők „bonuszként” azokról a kutatásokról is találnak információkat, amelyek nem kerültek közlésre.A SPARC legújabb partnere a Geometry and 
Topology című matematikai folyóirat, amelynek puhakötésű nyomtatott verzióját javasolják archiválni. (A Topology című folyóirattal áll versenyben.) A másik sikeres partner a csak interneten publikált PhysChemComm, közre

adója a Royal Society for Chemistry (a versenytárs itt a Chemical Physical Letters).II. A SPARC Leading Edge programja azokat a tudományos társaságok által közreadott e-folyó- iratokat támogatja, melyek a technológia fel- használásával szeretnének versenyelőnyhöz jutni, vagy innovatív üzleti modellekkel állnak elő. A New Journal o f Physics és az Internet Journal 
o f Chemistry is lektorált (peer-reviewed) és kizárólag elektronikus formában megjelenő folyóirat, melyek célja a szakterület kutatási eredményeinek színvonalas, olcsó és széleskörű szétsu- gárzása; mindkettő automatizálta a cikkek leadását és lektorálását. A New Journal o f Physics használói számára ingyenes, és nem az előfizetési, hanem a szerzők által fizetett közlési díjakból tartják fenn; a cikkek a leadást követő 120 napon belül megjelennek.III. A SPARC harmadik típusú törekvése a „tudós- közösségek” nevet viseli. A tudósok és kutatók manapság egyre kevésbé a nyomtatott folyóiratokból értesülnek szakterületük eredményeiről, ezek helyett inkább a weben elérhető cikk-agg- regációkból tájékozódnak, ami alapvető váltást jelent.A BioOne egy tucat élenjáró, biológiai, környezetvédelmi és ökológiai határterületi folyóiratok lektorált cikkeinek és más tartalmainak non-profit, webalapú aggregációja lesz. Ezek a folyóiratok eddig csak nyomtatott formában jelentek meg. Túlélésükhöz a megoldást a könyvtárak és egyesületek non-profit összefogása jelenti. A BioOne létrehozásában jelentős szerepet vállalt a Biológiai Tudományok Amerikai Intézete (AIBS), a Kansasi Egyetem, a Big 12 Plus Library Consortium és az Allen Press vesz részt a SPARC partnereként. (Az AIBS tagegyesületei által kiadott folyóiratok átlagára csak 165 $, míg a hasonló szakfolyóiratok ennek négyszeresébe kerülnek.)
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A SPARC pénzügyi segítséget nyújt távolabbra mutató fejlesztésekhez is. Támogatta az MIT CogNetet, amely a kognitív és az agykutatással foglalkozó tudományok internetes zsilipje; ez az MIT Press és az MIT (Massachussetts Institute for Technology) Libraries közös vállalkozása, amely egy integrált elektronikus munkaterület kialakítását célozza. Hasonlóképpen támogatja a kaliforniai egyetem University eScholar- ship projektjét (a fejlesztés gazdája a California Digital Library), amely a tudományos kommunikáció tudósok által irányított innovációját tűzte ki célul. A Columbia Earthscape honlapja a kutatást, az oktatást és a hétköznapi érdeklődést köti össze.A Create change program révén a SPARC a tudóstársadalmat szeretné felrázni. Az ARL-lel közösen szponzorált program mind a könyvtárosokat, mind az oktatókat ellátja a jelenlegi tudományos kommunikációs rendszer megváltoztatásához szükséges forrásokkal. A célok:-  kerüljön vissza a tudományos publikációk ellenőrzése a tudósokhoz;-  a tudományos kiadók barátságos árpolitikát alkalmazzanak;-  jöjjenek létre alternatív tudományos kiadványok a kereskedelmiek mellett;-  változzon meg a felsőoktatásban a lektorálás rendszere.A tudósok aktív részvételét a könyvtárak jó példákkal segíthetik, és tettekre is sarkalhatják őket, annak érdekében, hogy-  ne vegyenek rész a túl drága folyóiratok szerkesztőbizottságaiban, ne is lektoráljanak számukra;-  publikáljanak a SPARC által támogatott és nonprofit folyóiratokban;-  ismerjék meg azoknak a folyóiratoknak az árát, amelyekbe írnak;

-  számítsanak be a kizárólag elektronikus publikációk is az előléptetésekről és megbízásokról szóló döntéseknél;-  ösztönözzék szakmai egyesületüket folyóirataik „saját” kiadására.
(Hegyközi Ilona)

02/118
McCABE, Mark J.: The impact of publisher mergers on 
journal prices: theory aand evidence = Ser.Libr. 40. 
vol. 2001. 1/2.no. 157-166.p.

A kiadók egyesülésének hatása a folyóiratokra: el
mélet és valóság

Folyóiratárak; Folyóiratkiadás[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk elemzi a könyvtárak és a kiadók szerepét és hozzáállását a tudományos folyóiratok kiadásával kapcsolatban. Mivel a könyvtárak igénylik a kínált címek jegyzékét, a kiadók profitnövelés céljából egyesülések útján növelik folyóirataik és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásaik mennyiségét. A cikk 194 könyvtár mintegy 1000 orvosbiológiai folyóiratait elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az elmúlt tíz évben jelentős áremelések történtek, és a kiadói egyesülések hozzájárultak ezekhez az emelésekhez.
(Autorej.)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 281



Az ismertetett 
cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)Am. Libr. -  American Libraries (US)Aslib Proc. -Aslib Proceedings (GB)Bibliografiá. -  Bibliografiá (RU)Bibliotéka. -  Bibliotéka (RU)Bibliotekarz. -  Bibliotekarz (PL)Bibliotekoved. -  Bibliotekovedenie (RU)Bibliothek -  Bibliothek. Forschung und Praxis (DE) Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)Boll.AIB -  Bolletino AIB (IT)Bottom Line -  Bottom Line (US)BuB -  Bub Forum für Bibliothek und Information (DE) Bull. Bibi. Fr. -  Bulletin des Bibliotheques de France (FR) Cape Libr. -  Cape Librarian (ZA)Coll. Res. Libr. News -  College and Research Libraries News (US)Coll. Undergrad. Libr. -  CoUege and Undergraduate Libraries (US)Ctenár. -  Ctenár (CZ)Documentaliste -  Documentaliste (FR)Educ. Inf. -  Education for Information (I)EL Libr. -  Electronic Libraries (I)IFLA J. -  IFLA Journal (I)Inf. Manage. Rep. -  Information Management Report (GB)Inf. Serv. Use -  Information Services and Use (I)Inf. Technoi. Libr. -  Information Technology and Libraries (US)INSPEL -  INSPEL (I)Int. Cat. Bibi. Cont. -  International Cataloguing and Bibliographie Control (I)Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document Supply (GB)Internet Ref.Serv.Q. -  Internet Reference Services (US)

J. Acad. Librariansh. -  Journal of Academic Librarianship (US)J. Doc. -  Journal of Documentation (GB)J. Educ. Libr. Inf. Sei. -  Journal of Education for Library and Information Science (US)J. Inf. Sei. -  Journal of Information Science (GB)J. Librariansh. Inf. Sei. -  Journal of Librarianship and Information Science (GB)Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)Kni nica -  Kni nica (SL)Knowl.Org. -  Knowledge Organization (I)Knygotyra -  Knygotyra (LT)Legal Ref.Serv.Q. -  Legal Reference Quarterly (US)LIBER Q. -  LIBER Quarterly (I)Libr. Trends -  Library Trends (US)Libr. Adm. Manage. -  Library Administration and Management (US)Libr. Hi Tech. -  Library High Tech (US)Libr. Inf. Briefings -  Library and Information Briefings (GB)Libr. J. -  Library Journal (US)Libr. Rev. -  Library Review (GB)Naucn. Teh. Bibi. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki (RU)NFD Inf. -  NFD Information (DE)Nordinfo NYTT -  Nordinfo NYTT (Sx)Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)Program -  Program (GB)ProLibris -  ProLibris (DE)Raamatukogu -  Raamatukogu (EE)Ref. User Sérv. Q. -  Reference and User Services Quaarterly (US)Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documentación Cientifica (ES)Ser.Libr. -  The Serials Librarian (US)Signum -  Signum (FI)Tech.Serv.Q. -  Technical Services Quarterly (US)

282 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.


