
ra. Az elektronikus folyóiratok könyvtárát
1997-ben nyitották meg, és jelenleg 138 könyvtár 
használja. A résztvevő könyvtárak együttműködése 
nyomán a használók egy folyamatosan frissített, ki
váló minőségű szolgáltatásban részesülnek. Az EZB 
sok elektronikus folyóirathoz biztosít kényelmes 
hozzáférést. Az ingyenes és az előfizetett folyóira

tok egyetlen használói felületről érhetők el. Min
den cím utal a cikk teljes szövegének hozzáférhető
ségére. Az elektronikus folyóiratok számának növe
kedése nyomán a szolgáltatás is folyamatosan növek
szik. Népszerűségét statisztikai adatok bizonyítják.

(Autoref.)

Lásd még 316, 347, 350, 366, 378

Múzeumok,
levéltárak

Lásd 385

Kiadói tevékenység

02/396
SM UROVA, N. I.: ISBN: dostizenia i perespektivy = 
Bibliográfia. 2002. 2.no. 33-35.p.

ISBN: eredmények és perspektívák

Előzetes kiadványszámozás

A nemzetközi szabványos kiadványszámozással 
(ISBN) kapcsolatos feladatok több szempontból is 
fontos részét képezik az Oroszországi Könyvkama
ra tevékenységének: egyrészt alkalmazásán keresz
tül Oroszország részt vehet a mintegy 14 éve tartó, 
erre irányuló nemzetközi összefogásban, másrészt

ez az eszköz segíti az országon belüli könyvpiac va
lamennyi szereplőjének tevékenységét.

2001-ben jelent meg az ISBN nemzetközi tájékozta
tójának 27. kiadása, amely 210 ország több mint 
499 ezer kiadójának adatait tartalmazta, ez 8,4 szá
zalékkal nagyobb mennyiség, mint az előző évben. 
A tájékoztató természetesen évről évre módosul, az 
egyes nemzeti ISBN-irodák szorgalmasan küldik új 
adataikat. Jelenleg a világon összesen 134 irodacso
port létezik. 2001-ben nyolc új iroda kapcsolódott 
be a munkába: többek között Azerbajdzsán (9952), 
Nepál (99933) és Haiti (99935). Az ISBN-program- 
ban hivatalosan 160 ország vesz részt, ezek nagy 
többsége ma már elektronikus formában továbbít
ja adatait. Oroszország 2002 februárjában több 
mint ezer 2001-ben létrejött új kiadó leírását juttat
ta el a nemzetközi központhoz. Amíg a XX. század
ban az ISBN alapját a nyomtatásban megjelent ki
adványok jelentették, addig a XXI. század már az 
elektronikus kiadványok százada is lesz. A Nemzet
közi ISBN-iroda az új kiadványtípusok esetében is 
szabályzatok összeállításával segíti a nemzeti irodá-
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kát, de Oroszországban egyelőre még nem került 
sor ezek honosítására.

2001 októberében Luxemburgban 38 ország hat
van képviselőjének részvételével lezajlott a nemzeti 
ISBN-központok 29. tanácskozása. A tanácskozás 
témái között szerepelt az elektronikus kiadványok 
számozásával kapcsolatos tapasztalatcsere, a nem
zeti és a nemzetközi központok közötti kommuni
kációs csatornák megújítása (web-site, képzés 
stb.), az ISBN teljes adatbankjának létrehozása. A 
tanácskozás előkészítő munkálatai során a nemzet
közi iroda az ISBN fejlesztésének lehetőségeivel fog
lalkozó kérdőíveket küldött ki a nemzeti irodáknak 
és értékelte is azokat (egy érdekes statisztikai ered- 
.mény: 2001-ben Nagy-Britannia 2600 azonosítót fo
gadott el, Svédország viszont mindössze 220-at). A 
kérdőív több olyan témát érintett, amelyek Oroszor
szágban napjainkban különösen fontosak, ilyen pél
dául az, hogy kaphat-e a kiadók és a kiadványok 
mellett a szerző is önálló ISBN-számot, ill. hogy tar
talmazzon-e az adatbank szerzőkre vonatkozó in
formációkat.

Az Oroszországi Könyvkamarában működő nemze
ti ISBN-iroda 2002 februárjára létrehozta nemzeti 
kiadóinak és a hozzájuk tartozó azonosítóknak az 
adatbázisát. Az adatbázis összesen 10 200 élő és 
600 archív leírást tartalmaz. Éppen ebben az idő
ben változott meg az országban a kiadói tevékeny
ség törvényi szabályozása, mert korábban a kiadók 
egy része nem volt tisztában a kiadvány-előállítás 
szabványaival és az ISBN alkalmazásával. Az új sza
bályok szerint a kiadók már nem csak írásban, ha
nem faxon, elektronikus postával és az interneten 
keresztül is megkaphatják a nemzeti ISBN-irodától 
a kért ISBN-számtartományt. Az iroda vállalta arra 
az új programra való áttérést is, amely lehetővé te
szi az ISBN-számblokkok kiadásának optimalizálá
sát, az információkeresés és az ellenőrzés módsze
reinek megújítását. Az ISBN-szám bibliográfiai le
íráshoz és a Books in print-rendszerhez kapcsoló
dó része nemcsak a kamarán belüli feladatok ellátá

sához szükséges, hanem a könyves ipar más terüle
teivel való kapcsolatok építését is segíti.
A technikai feltételek korszerűsítése lehetővé teszi 
az oroszországi kiadók tízezres tömegének rugal
mas kezelését és energiákat szabadít fel a nemzeti 
központban az új feladatokra: a folyamatos ellenőr
zésre és a nemzetközi központ ISBN-módosítások- 
ra vonatkozó szakirodaimának fordítására, alkal
mazására (állásfoglalás az elavult négyjegyű szá
mokról, számváltozások a kiadvány szövegének és 
címének változása esetén stb.).

(Hangodi Ágnes)

Lásd még 303

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)

Bibliotekovedenie -  Bibliotekovedenie (RU)

Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)

Boll.AIB -  Bolletino AIB(IT)

Bottom Line -  Bottom Line (US)

BuB -  BuB Forum für Bibliothek und Information (DE)

Bull.Bibl.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France (FR)

Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quarterly 
(US)

Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US)

Ctenár -  Ctenár (CZ)

Documentaliste -  Documentaliste (FR)

El.Libr. -  The Electronic Library (I)

IFLA J. -  IFLA Journal (I)
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Inf. Outlook -  Information Outlook (US)

Inf.Technol.Libr. -  Information Technology and Libraries 
(US)

Information -  Information. Wissenschaft & Praxis (DE)

Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document 
Supply (GB)

Internet Ref.Serv.Q. -  Internet Reference Services 
Quarterly (US)

J.Am.Soc.Inf.Sci. -  Journal of the American Society for 
Information Science (US)

J.Doc. -  Journal of Documentation (GB)

J.Educ.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Education for Library and 
Information Science (US)

J.Interlibr. Loan Doc.Del.Inf. Supply -  Journal of 
Interlibrary Loan, Document Delivery and Information. 
Supply (US)

J.Librariansh.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and 
Information Science (GB)

Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)

Kniznica -  Kniznica (SK)

Libr.J. -  Library Journal (US)

Libr.Manage. -  Library Management (GB)

Libr.Rev. -  Library Review (GB)

New Rev.Acad.Librariansh. -  The New Review of Acade
mic Librarianship (GB)

Online Inf.Rev. -  Online Information Review (I)

Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)

Program -  Program (GB)

ProLibris -  ProLibris (DE)

Przgl.Bibl. -  Przeglad Biblioteczny (PL)

Ref.Libr. -  The Reference Librarian (US)

Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documentación 
Cientifica (ES)

Sci.Technol.Libr. -  Science and Technology Libraries (US) 

Ser.Libr. -  The Serials Librarian (US)

Signum -  Signum (FI)

Slav.East Eur.Inf.Res. -  Slavic 8c East European Informa
tion Resources (US)

Z.Bibliothekswes.Bibiogr. -  Zeitschrift für Bibliotheks
wesen und Bibliographie (DE)
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