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A SZIVÁRVÁNY

Ha fenn a szivárvány ragyog,
megdobban a szivem:

így volt, hogy kezdtem éltemet,
így van most, hogy év évre megy,
így legyen mindig, s meghalok

inkább, ha nem!
A férfi apja a gyerek;
hadd fûzze hát napjaimat
egymáshoz a természet-áhitat.

KÁLNOKY LÁSZ'LÓ

Az XML feldolgozás célja tehát az, hogya tá-
rolás XML-fonnátumban történjen, így a tartalom
újra felhasználható sokféle, elõre nem látható célra.
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.Info Technology Supply Ltd. (ITS)

Ebben az undok novemberi szürkületben a könyv-
tárosok egyetlen vigasza, hogy -ha bírják és
tehetik -bemutatóról bemutatóra járnak, hiszen a

nagyvárosokat megszálló adatbázis-tulajdonosok
egymást felülmúlva kínálják számukra jobbnál
jobb portékáikat. A demók és prezentációk baj-
noka az Info Technology Supply Ltd.: a kizáró-
lag minõségi elektronikai termékeket gyártó cég
saját produktumainak terjesztésén kívül más vál-
lalatok ugyancsak élenjáró alkalmazásainak kép-
viseletét, forgalmazását is végzi. November fo-

lyamán gyors egymásutánban három, az ITS által
kezdeményezett bemutató helyszíne volt az MT A

Könyvtára. (A szervezés Kmety Andrea érdeme.)
Az ITS-ról tudni lehet, hogy 1 988-ban történt

megalapítása óta jelen van a magyar könyvtári
piacon, nem utolsósorban az ISI-t is képviselték!
képviselik itthon. A cég munkatársait -az emlí-
tett kiváló minõségû termékei miatt is -a hazai
könyvtárak mindig tárt karokkal fogadják. Széles
körben ismert szoftverjük az 1 995 óta forgalma-
zott Citrix Metaframe, amely a vékony-kliens
(thin-client) technológiában úttörõ szerepet játszott,
valamint az IRIS, amely a CD-k és DVD-k háló-
zati használatát központilag vezérlõ alkalmazás.
A cég magyarországi képviseletét korábban dr.

Geges József látta el, néhány hónapja pedig régi
kollégánk, Szántó Péter, a TMT fõszerkesztõje

lett az ITS hazai képviselõje.
A bemutatók sorát az ITS egyik vezetõ mun-

katársa, Zoran Dimitrijevire kezdte, õ "énekelt"
az Info Technology Supply Ltd. legújabb sláge-
reiról. Élre kívánkozik a Deep Freeze nevû szoft-
ver-fejlesztés, amire Burmeister Erzsébet, a Mis-

kolci Egyetem Könyvtára informatikai vezetõje
már 2003 szeptemberében felhívta a figyelmet a

Katalist könyvtárosi levelezólistán:

http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/
W A.EXE? A2--indO309&L=katalist&O=A&P=6158

Az alkalmazás lényege, hogy -drága hard-
verberendezés nélkül -szoftveresen védelmet
nyújt a hálózati gépekre mindenhol leselkedõ
veszélyekkel szemben, és frusztrálja a notórius
buherálókat: a jegesmacikkal reklámozott Deep
Freeze hûvösre teszi a windowsos hálózati gépék

kockázati tényezõit. Egy csapásra habkönnyûvé
varázsolja a webmester dolgát, legyen szó akár
több ezer, számos campuson szétszórt munkaál-

lomásról, akár kisebb helyi LAN-ról. Hekkerek,
krekkerek és klikkerek, bánnely krakéler beavat-

kozását, általuk installált játékot, képernyõvédõt,
mp3-adatbázist, fájlcserélõ programot, vírust a

helyszínre sietõ rendszergazda egy újraindítási
paranccsal semmissé tehet.

Sõt, tulajdonképpen nem is kell fizikai valójá-
ban megjelennie, távoli módon, hangtalanul is vé-
gezheti a "reboot"-ot, távtisztítást vállalhat -ez a
"Silent Hands Off Installation ". Semmiféle kon-

figurálásra nincs szükség, se particionálásra meg
hasonlókra, a Deep Freeze mú'ködése a használó
elõtt teljesen rejtve marad. Az esetlegesen elmen-
tendõ állományokat az adminisztrátor által rezer-
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használati statisztika integrált módon nyerhetõ ki
belõle. A saját képre alakított MyOnelogban be-
állíthatjuk keresési profiljainkat, afféle hordozha-
tó kedvencek-csomagot állíthatunk össze. A
Onelog portálkezelõ szoftverré fejlesztett változa-
ta az OP lK (Onelog Porta 1 Integration Kit).

Az ITS-cég terméke még a ZyIMAGE. Ez a
digitális feldolgozásra és archi válásra szolgáló
rendszer a Direct Image Retrieval nevû új tech-
nológiát alkalmazza, amelynek révén strukturált,
teljes szövegû keresést végezhetünk a digitalizált
anyag teljes keresztmetszetén. A már szinte ol-
vashatatlan régi, elfakult szövegekbó1, töredezett
újságoldalakból varázslatos módon (a Kofax Virtual
ReScan szoftver segítségével) friss, ropogós szö-
vegtükör készül, és a ZyIMAGE webszerverén
minden anyag könnyedén elérhetõ.

ProQuest

vált "olvadási" területre tudjuk egyszerûen áthe-
lyezni. Három verziója van: a Standard, a
Professional és az Enterprise. A Standard verziót
letölthetjük hatvan napos ingyenes kipróbálásra a

cég honlapjáról:
http://www.itsltduk.com

Ez a termék az Egyesült Királyságban tarolt, a
People 's Network tudtommal a tejjes pJatformra
megvásárolta, s megkezdte diadalútját a tenge-
rentúlon is. Hogy mennyire "tuti" a termék, látható
abból, hogy az USA-beli tel.jesztésre csak ezzel az
egy szoftverrel foglalkozó céget alapítottak:

http://deepfreezeusa.com
Véleményem szerint a Sulinet és egyéb

publikus hálózatok védelmére optimális és rend-
kívül olcsó megoldás a Deep Freeze. Bizonyára
minisztériumok és országos hatáskörû szervek
meglátják ebben a termékben a radikális takaré-
kosság eszközét, túl azon a felmérhetetlen társa-
dalmi hasznon, amelyet a hálózatok biztonsága,
üzemelés ének stabilitása országosan jelent.

A Uniprint szintén nem "kispályás" program,
a nyomtatás központi menedzselésére szolgál.
Nincs többé át nem .vett print-out, olvasók által
elfelejtett és kifizetetlen nyomtatott anyag. A
publikus munkaállomáson például, amikor az ol-
vasó ráklikkel a print-gombra, rögtön kis felbuk-
kanó ablak figyelmeztet a nyomtatás várható
költségére. A hálózat bármely nyilvános gépéró1
beérkezett nyomtatási kérések a print-szerveren
át a várakozási sorba ("printer pooling") kerül-
nek: amint az olvasó kifizeti a nyomtatás árát, az
engedélyezõ ún. print release station zöld utat
ad, megindul a nyomtatás.

A One log nevû új szoftver a szétszórt, külön-
féle jelszavas és egyéb védelemmel ellátott elekt-
ronikus források használatát teszi pofonegyszeru-
vé mind az olvasó, mind a rendszerfelligyeJõ
számára. Különösen közmûvelõdési könyvtári
fiókhálózat számára ideális -a People's Network
megvásárolta, de az akadémiai szféra is növekvõ
mértékben alkalmazza a Onelogot. A nehézkes

belépési eljárás (authorization/authentication)
megszûnik, az olvasó elõtt teljesen láthatatlanul
elõre be van állítva a jelszó, egyetlen ponton kell
csak belépnie a rendszerbe -ezt hívják új kifeje-
zéssel így: single sign-on, azaz: 880 -, és onnan-
tól elveszti jelentõségét még az is, hogya vissza-
keresett információ milyen forrásból (helyi, CD-
ROM, web) ered. Nem lényegtelen erõssége
ennek a szoftvernek még az, hogy a részletes~

Az ITS látja el Magyarországon a Pro Quest
Information and Learning (2001-ig: Bell and
Howell) képviseletét is.

http://www.proquest.com
Az ITS-nél tetemesen nagyobb, igazán

multiméretû vállalat bemutatójára 2003. novem-
ber 20-án kerûlt sor. Charlotte Langhurst a könyv-
tárak által elõszeretettel használt Periodicals
Contents Index (PCI) használati tréningjére he-
lyezte a hangsúlyt, de szólt röviden a ProQuest
egyéb erõsségeiról is. A PCI honlapja:

http://pci.chadwyck.co.uk
Ms Langhurst egy évvel ezelõtt már járt Ma-

gyarországon, ugyancsak az Akadémiai Könyv-
tárban tartott elõadást -épp a könyvtári konzor-
cium tagjai számára. Errõl számoltam be a
Kataliston 2002. szeptember 30-án:

http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/WA.
EXE? A2=ind0209&L=katalist&P=R20524&I=- 3

A konzorcium részéról azután a teszt-perió-
dust követõen megtörtént a szerzõdéskötés. Érde-
mes mai szemmel visszatekinteni, illetve frissíteni
az akkori adatokat. A PCI a humán tudományok
és társadalomtudományok területén a legjelentõ-
sebb folyóirat-adatbázis, amelyet a Patrologia
Latinával, az Acta Sanctorummal és még egy sor
kitûnõ adatbázissal együtt a ProQuest egyik al-
vállalata, az angol Chadwyck-Healey jegyez. 4250
folyóirat 13 millió cikkének részletes adatait tar-
talmazza, számos magyar folyóirat is szerepel a
kataszterben. Széles körû indexálás és keresési



lehetõség jellemzi, a periodikumok megjelenési
tartománya 1770-tól egészen 1995-ig terjed. A
bibliográfiai adatoktól, tartalomjegyzék-rekordok-
tól közvetlen linkeléssel a JSTOR archívumában
meglévõ teljes szövegû cikkekhez lehet átlépni
kilencven kiemelten fontos folyóirat esetében, s a
folyóiratok száma egyre bõvül. A konzorciális
elõfizetésnek köszönhetõen zökkenõmentes orszá-
gos elérés van a PCI-re, ám annak teljes szövegû
változatára nem -nem lenne haszontalan a
konzorciális beszerzés a JSTOR és a PCI Full-
Text esetében sem.

A bemutatón szó esett a Literature Online-ról
(közkeletû nevén: LION), amely az angolszász
irodalom kincsesbányája:

http://lion.chadwyck.co.uk
Százhúsz kulcsfolyóirat egész állománya tel-'

jes szövegû módon kereshetõ, 330 ezer mû, átfo-
gó primér irodalom és gazdag biográfiai, kritikai
és egyéb anyagok mellett linkek vezetnek a
JSTOR-hoz, valamint az Early English Boook
Online (EEBO) gigászi vállalkozás rekordjaihoz
is. (Kö1:bevetõleg itt annyit, hogy az EEBO szin-
tén a ProQuest égisze alatt fut: a Caxton által a
flandriai Bruges-ben 1473-ban nyomtatott elsõ
angol könyvtõl, a The Recuyell of the Historyes
of Troy-tól 1700-ig 125 ezer könyv mikI'ofilm-
rögzítését tartalmazza -az 1938-ban kezdett fil-
mezés még tart...

Pollard és Redgrave Short-Title Catalogue-ja
(1475-1640) (STC 1), Wing Short-Title Cata-
logue-ja (1641-1700) (STC II), valamint a pol-
gárháborús idó'k híres nyomdásza, Thomason 22
ezer tételt tartalmazó Tractsja (1640-1661) alap-
ján egy több évtizedes projekt keretében válik a
mikroformátumból konvertálva on-line elérhetõvé a
jelzett korszak angol nyomtatási korpusza kép, va-
lamint markup-oldalak formájában egyaránt.)

http://wwwlib.umi.com/eebo
A bemutatón elhangzott, hogya LION-t a

konzorcium az idén már nem fizeti elõ, és csupán
az MT A Könyvtárában és Pécsett érhetõ el to-
vábbra is. Ez finoman szólva téves döntés, ballé-
pés, hiszen ennek az adatbázisnak a hiánya a
nagyobb egyetemeken rossz viccé fokozza le a
humán tudományok oktatását-kutatását...

A ProQuest leányvállalata a Michigan állam-
beli Ann Arborban székelõ University Microfilms
Inc. (UMI) is, amely a világ legnagyobb disszer-
tációs adatbázisának, a Dissertation Abstractsnak
a gondozója:

http://wwwlib.umi.com
Az UMI vállalat története kész regény: 1938-

ban, a háború fenyegetése árnyékában, a kultúra-
mentõ koraközépkori ír szerzetesek afféle kései
utódaként a cégalapító, egy Eugene B. Power
nevû amerikai mérnök és fotózási szakember a
British Museum legrégibb angol nyomtatványait
kezdte mikrofilmre másolni. Ebbó1 bontakozott
ki az említett Early English Book gyûjtemény.
Számunkra fontos lehet Power portréjához, hogy
részt vett az American Society for Information
Science and Technology (ASIST) elõdjének, az
American Documentation Institute-nak (ADI)
1937-es megalapításában is:
http://www .asi s. org/Features/Pioneers/power. htm

A II. világháború kitörésének évében az UMI
elkezdte -régi amerikai folyóiratok filmezése
mellett -az amerikai egyetemi disszertációk rög-
zítését. Így indult 1939-ben a Microfilm Abstracts,
amely hamarosan Dissertation Abstracts címmel
került folytatólagos kiadásra. Power új technoló-
giára épülõ új vállalkozását az amerikai kormány
bevonta a szövetségesek hírszerzési tevékenysé-
gébe; az UMI a háború alatt 13 millió titkos né-
met oldalt filmezett le.

Ma a bibliográfiai rekordok száma 1,7 millió,
1,4 millió disszertációnak van teljes szövegû
másolata mikroformátumban. 1,2 millió disszertá-
cióhoz készült összefoglaló -az absztrakt 1980-
tól vált kötelezõvé a beküldõ egyetemek számá-
ra, 1997-tó1 pedig az elektronikus formátum. A
digitális disszertációk bõvítése érdekében nagy
erõvel folyik a retrospektív konverzió: elõfizetó'k
számára 375 ezer címhez van full-text elérés.
1998-ban hirdette meg az UMI a Digital Vault
lnitiative címû kezdeményezést, amelynek része
az EEB-gyûjtemény digitalizálása is. A kezde-
ményezésró1 írt legjobb összefoglaló Jacsó Péter
tollából való:

http://www.umi.com/hp/News/Reviews/
SiteB uilder .html

Az MTA Könyvtárában lezajlott ProQuest
bemutató másnapján Langhurst kisasszony még
egy nagyszabású bemutatót és tréninget tartott: a
Közép-Európai Egyetemen (CEU) a KnowEurope
elnevezésû adatbázis volt a téma.

A Dissertation Abstracts Online (DAO), illet-
ve a Digital Dissertations a szürke irodalom ün-
nepelt reprezentánsa, egyik legismertebb lerakata.
Értékét csak növeli, hogy a technológiai forrada-
lom ellenére ma sincs jobb archiváló eszköz a
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mikrofilmnél. Személyes adalék, hogy magam is
sokat kutattam a DAO-ban, különösen a hunga-
rica-jellegû amerikai disszertációk feltérképezése
során. Ez az összeállítás megjelent a Budapest
Review of Books 10 (2000) 1/2. számában (61-
72. o.) a Bibliographia Hungarica címû rovatom-
ban, az In praise of digitallibraries or gray info
gold címû írásom mellékleteként.

R. R. Bowkcl'

Az Info Technology Supply Ltd. (ITS) látja el
hazánkban a Bowker-vállalat -s a kereteiben
forgalmazott Books in Print, Ulrich' s stb. adatbá-
zisok -képviseletét is:

http://www.bowker.com
A Bowker bemutatóját Kai-Henning Gerlach

tartotta 2003. november 26-án. A cég berlini iro-
dájából érkezett Gerlach úr nem tõró1 metszett
üzletember, hanem orientalista, korábban arab
filológiával foglalkozott -a múlt jára való ezen
rövid utalás nyomán nézettségi indexét, a hallga-
tóság szimpátiáját még jelentékenyen növelni is
tudta. Az is igaz persze, hogy az elõadónak eleve
nyert ügye volt, hiszen a bemutatott termékek -

a Bowker által forgalmazott mintegy százötven
e- forrás kis töredéke -amúgy önmagukért be-
széltek.

A külföldi cégek, adatbázis-forgalmazók mos-
tani vendégjárása mellett, még ebben a márkás
mezõnyben is, a Bowker a legveretesebb: a New
Jersey állambeli New Providence-ben székelõ R.
R. Bowker 1872-ben létesült, elsõ kiadványa
mindjárt a ma is megjelenõ kiváló lap, a Publishers'

Weekly.
Néhány évre rá, 1876-ban ez a kiadó indította

útjára és adja ki máig alaplapunkat, a Library
JournaIt. Az USA elsõ országos könyvkereske-
delmi évkönyve, a Publishers' Trade List Annual
1873-ban indult a Bowker színeiben, sebbõl
fejlõdött ki a világ egyik legismertebb referensz
mûve, a Books in Print. Az így elnevezett mo-
dern változat elsõ kiadása 1948-ra esett. (Említ-
sük meg, hogy létezik a brit rokonkiadvány, a
Whitaker' s Books in Print, az Egyesült Királyság
és Európa angol nyelvû könyvtermésének muta-
tója, amely 2000-ig a Saur gondozásában jelent
meg, de a 2001. évi ötkötetes, mintegy egymillió
címet tartalmazó mûvet már a Bowker forgalmaz-
za.) A Books in Print konszolidálásához, máig
tartó töretlen fejlõdéséhez az is hozzájárult, hogy

1968-ban a Bowker-cég lett az ISBN hivatalos
amerikai központja. A BIP-Plus, az adatbázis CD-
ROM verziója 1986-banjelent meg elõször. 1999
a Books in Print webes megjelenésének az éve:

http://booksinprint.com
A Booksinprint.com rekordjainak száma 4,5

millió, 3,2 millió könyv, 330 ezer videó, valamint
165 ezer kiadó és terjesztõ besorolási adatait tar-
talmazza, heti frissítésben. Ahogy a nyomtatott
változat, az on-line BIP is felöleli a kifogyott
mûvek (Books aut of Print)

http://booksoutofprint.com
és a várható mûvek (Forthcoming Books) jegy-
zékét. A nyomtatott változatnál sokkal gazdagabb
tartalmat kínál, fülszövegek, szerzõi életrajzok,
szinopszisok, valamint 600 ezer recenzió olvas-
ható benne, MARC2l-rekordok tölthetó'k le. (A
BIP-nek máig van papír-változata is; a 2002-
2003-as évi kiadás kilenc kötetben jelent meg, a
legfrissebb Books aut of Print pedig mintegy l,3
millió címet tartalmaz.

Hihetetlen, de még ezt is lehet fokozni, és a
BIP-nek van egy még vaskosabb rokona, a
Global Books in Print:

http://www .globalbooksinprint.com
Az amerikai, kanadai, ausztrál, angol, dél-afrikai

könyvkataszterben a rekordok száma 9,2 millió. Az
értéknövelt szolgáltatás itt még látványosabb: 110
ezer tartalomjegyzék, 470 ezer recenzió, egymillió
százezer annotáció, MARC2l letöltési opció. Az
adatbázisból közvetlenül átlépve egy megjelenített
könyvnél a Bowker rendszere a saját könyvtárunk
katalógusában is ellenõrizni tudja, hogy megvan-e
az adott könyv -ennek á link-szolgáltatásnak a neve:
Hooks to Holdings.

A Bowker adja ki az egész Who's Who kiad-
ványcsalád mellett az American Library Directoryt
is, ennek 56. kiadása (2003/2004) nemrég jelent
meg. 200 ezer elektronikus könyv (e-book) ada-
taival rendelkezik egy másik adatbázis, az E-books
in Print:

http://ebooksinprint.com
Mind a Books in Print, mind a Global Books

in Print honlapján elérhetõ és kereshetõ 13 ezer
teljes szövegû elektronikus könyv. Az Ebrary
nevû adatbázisból e mûveket az elõfizetó'k pdf-
formátumban tölthetik le.

Az amerikai kiadók szövetsége, az Aasso-
ciation of American Publishers (AAP) 1987-ben
hozta létre a Pubnetet:

http://www .pubnet.org



Ez a napjainkban már Bowker-leányvállalat-
ként viruló szolgáltatás az elektronikus rendelés
folyamatát fedi le háromezer nagy kiadónál és

terjesztõnél.
A Pubnet az általános kereskedelmi célú EDI-

szabványra (Electronic Data InterchaIige) épül.
(Az EDI honosított amerikai szabvánnyá válása
alkalmával felidézném, hogy az Európai Unió
EXCEL-projekt jének tagjaként (1998-2000) az
MTA Könyvtára sokat tett az EDI hazai megis-
mertetéséért-népszerûsítéséért; a londoni EditEUr
cég irányításával az EXCEL hazai megbízottja-
ként két nemzetközi konferenciát szerveztem 1998
novem~erében az MTA Könyvtárában, majd
2000. április 21-én a Budapesti Könyvfesztivál

keretében.)
A berlini ex-filosz, Gerlach úr bemutatójának

második részében került sor a Bowker legnagyobb
adujának, a folyóirat-adatbázisnak az ismertetésé-
re. A 164 ezer címet tartalmazó Ulrich' s
Periodicals Directory 42. évfolyama, 2004-es,
ötkötetes papír alapú kiadása a bemutatóval egy
idõben ,került piacra.

A világ egyik legismertebb referensz mûve
kapcsán meg kell említeni, hogy nagy valószínû-
séggel a könyvtáros közösség döntõ többségének
újat mondok azzal, hogy az Ulrich's név adój a,
szerzõje, összeállítója -kollégánk! A szaksajtó-
ban idõnként fölmerül a rozoga könyvtárosi ön-
kép. Ezt aktívan erõsíteni lehetne a szakma önér-
tékének tudatosodásával, lokális-globális teljesít-
ményének tudatosításával szakmai körökben és
azokon túl is, hiszen a laikus közönségnek sejtel-
me sincs arról, micsoda szellemi mega-, sõt giga-
munka áll egy-egy ilyen referensz mû mögött,
legyen szó a Szinnyeiról, a Gulyásról, a Petrikról,
az NP A-ról, a Magyar Könyvtárosok Kéziköny-
véról stb. Carolyn F. Ulrich kisasszony (1880-
1969) a New York Public Library folyóiratosztá-
lyának vezetõje volt 1922 és 1946 között. Örök-
életû fõmûve, a Periodicals Directory elõször
1 932-ben jelent meg, hatezer címet tartalmazott
183 témakörben. A második kiadás már 1935-
ben kijött. 1965-ben jelent meg a tizenegyedik
kiadás, amely az elsõ kétkötetes Ulrich' s, és
ugyanebben a kiadásban került a címbe az
'International' szó. 1967-ben jelent meg az elsõ
társkiadvány, az Irregular Serials. 1974-tól vette
föl a referensz az ISSN-számokat a címekhez.
Természetesen az Ulrich's-nak is van webes vál-
tozata:

http://www.ulrichsweb.com
Ez a webhely már kétszáz nyelven megjelent

negyedmillió (!) 'szeriális kiadvány címét teszi
elérhetõvé. 57 ezer megszûnt folyóirat adatai, 80
ezer kiadó webcíme (URL) mellett számtalan link-

kel, teljes szövegû folyóiratokhoz, tartalomjegy-
zékekhez, absztraktokhoz vezetõ ugróponttal ren-
delkezik ez az on-line forrás. Innen is aktiválható
a Hooks to Holdings, a saját katalógusban való
állomány keresési funkció. Amennyiben a könyv-
tár elõfizet a Journal Citation Reportsra, a
webszájtról közvetlenül oda lehet ugrani. Kétirá-
nyú közvetlen kapcsolat lehet a Serials Solutions
(1. lejjebb) révén az elõfizetett folyóirataink szál-
Iítójának adatbázisába és onnan az Ulrichs-
web.com kapcsolódó adataihoz. Az Ex Libris által
kifejlesztett kontextusérzékeny linkelés, az SFX
is aktjválható jtt, s a Science Directhez is vezet
ugrópont egy adott tételtõl.

Vadonatúj szolgáltatás az Ulrich's Serials
Analysis System (röviden: SAS), amelyet az elõ-
adó Gerlach úr részletesen ismertetett:

http://www.ulrichsweb.corn/analysis/
A SAS dinamikus rendszer, mely egy könyv-

tár kurrens folyóirat-állomány át különféle szem-
pontok figyelembevételével kiértékeli. Az értéke-
lés menete: az Ulrichsweb megfelelõ lapjára az
adott könyvtár OPAC-jából -az ISSN alapján -

be kell tölteni a kiválasztott folyóirat-gyûjteményt.
Ezt a Bowker saját, kilencszáz egyedi rendszót
tartalmazó klasszifikációs rendszerében szétválo-
gatja, összeveti 50 ezer tudományos magfolyó-
irattal (core), illetve 170 ezer általános (universe)
periodikatétellel. Az elemzésre a kritériumok sora
(ISI impakt faktor, peer-review státus, on-line
elérhetõség stb.) szolgál. A SAS-ban lehet egyre
mélyebb részletekbe menõ vizsgálatokkal finomí-
tani az elemzést: egy diszciplínán belül a rész-
diszciplínákat sorba vehetjük, majd minden egyes
cín1fe lebontva kérhetünk állományértékelést. (Fel-
hívom a figyelmet arra, hogya SAS-rendszerrél
Marton János írt ismertetõt a TMT 50 /2003/12.
számában 517-520. o.)

Végezetül említsük meg az R. R. Bowker-cég
által forgalmazott Serials Solutions elnevezésû

szolgáltatást (rövidítve: SSS):
http://www.serialssolutions.com

Ez a program az elektronikus folyóiratok
OPAC-beli gondozására és a linkek karbantartá-
sára való alkalmazás. Ennek megalkotója is kol-
léga, egy tájékoztató könyvtáros, aki megelégelte~
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http://www.isbn.org
Ismeretes, hogy az ISBN ötlete az angol W.

H. Smith könyvkereskedõ-ház 1965-ös gépesített
raktározási tervébó1 sarjadt ki. A nemzetközi szab-
ványügyi szervezet, az ISO 1967-ben TC46 kód-
jelû bizottságában magáévá tette az angol tervet,
majd David Whitaker és Emery Koltay vezetésé-
vel 1970-re nemzetközi szabványként fogadtat-
ták el (ISO 2108). Az évtizedeken át kiválóan
bevált azonosítóval a digitális világ fejleményeire
való tekintettel foglalkozni kezdett a nemzetközi
ISBN-ügynökség és a gondok kezelésére válto-
zásokat javasol. Eszerint 2005. január l-jétól már
a tízjegyû szám helyett a tizenhárom számjegyû
Bookend EAN-13 lesz az új szabvány, bár köte-
lezõvé csak 2007-tól válik majd. Eszerint a ma
létezõ kiadók'978-as prefixumot kapnak, az újon-
nan létesült kiadók pedig 979-es prefixumot.

Bánhegyi Zsolt

az elektronikus formátumú folyóiratokról szóló
kalauzok hiányát. Peter McCracken, a University
of Washington (Seattle) könyvtárosa két fivéré-
vel, Mike-kal és Steve-veI2000-ben hozta létre a
Serials Solutionst (Peter McCracken: The
Librarian As Entrepreneur címmel jelent meg
Norl1zan Oder portréja az alapítóról a Library
Journal 2001. augusztus 15-ei számában).

Egyébként az összes felsorolt Bowker-féle e-
forrás bármelyikére vonatkozóan lehet kérni in-
gyenes próbabelépést kétheti idõtartamra a követ-
kezõ email-címen:

sales@bowker.co.uk

Hír az ISBN-ré»

Mint láttuk, a Bowker-cég felügyeli az ameri-
kai ISBN adminisztrálását. Utószónak -és kite-
kintésnek -nézzük, mire számítsunk a nemzet-
közi könyvazonosító háza táján:

=

Tho ISBN i, O uniquo mo,hino-roodoblo idontili,olion numbor, which
morks onv book unmi,tokobIV. For 30 yoor' the ISBN ho,
rovolutioni,od tho in!ornotionol book-Irod.. 159 ,ounlrio, and
iorrilorio, oro om'iollV ISBN mo.,bor,.
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