
Könyvtári Levelezõ/lap 2002. január12

Az Elektronikus
Információszolgáltatásról

A kormány 2249/2001. (IX. 12.) határozata az
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottság elnöke beszámolójának elfogadásáról
és az egységes információszolgáltatás elveinek
és követelményeinek kidolgozásával kapcsolatos
feladatokról 2. pontjában arról rendelkezik, hogy
a magyar kutatás-fejlesztési tevékenység szak-
mai hátterének megerõsítése érdekében létre kell
hozni egy elektronikusan megjelenõ folyóira-
tokon alapuló nemzeti információs rendszert. A
kormány ennek érdekében felhívta az oktatási
minisztert, hogy dolgozza ki az egységes infor-
mációszolgáltatás elveit és követelményeit, és
törekedjen azok megvalósítására.

A feladat elvégzésének határideje: 2001. de-
cember 31.

Az EISZ olyan nemzeti program, amelynek
célja, hogy a felsõoktatás és a tudományos ku-
tatás számára nélkülözhetetlen elektronikus in-
formációforrásokat központilag, nemzeti licenc
alapján vásárolja meg. Így az eddigieknél lénye-
gesen több információt, szélesebb felhasználói
körnek, fajlagosan kedvezõbb áron lehet bizto-
sítani.

Az EISZ fontos része a felsõoktatási fejlesz-
tési programnak és hazánk euroatlanti integráci-
ójának, mivel egy ütemben jelentõsen megnöve-
li a magyar felsõoktatási intézmények verseny-
képességét, és elõsegíti az információhoz való
hozzáférés demokráciájának kiterjesztését.

Az EISZ adatbázisainak kiválasztását vizsgá-
lat elõzte meg. Az Oktatási Minisztérium és az
Országos Mûszaki Információs Központ és
Könyvtár két felmérést is készített, amelyek
összesítése alapján a magyarországi felsõoktatá-
si könyvtárakban megkérdezettek a következõ
három elektronikus információforrást tartják a
legfontosabbaknak:

1. Web of Science: az ISI bibliográfiai adat-
bázis-csomag és citációs indexszolgáltatása.

Az idézettség követése rendkívül fontos a
kutatók számára a tudományos minõsítési rend-
szer követelménye miatt. A kiemelt pályázatok
és a tudományos minõsítések elbírálásánál dön-
tõ tudományos teljesítményt a kutatók idézettsé-
gével mérik. A nemzetközi és a hazai gyakorlat-
ban is a Web of Science-bõl eredeztetett adato-
kat használják hivatalosan a minõsítéseknél.

2. Swets Blackwell: komplex elektronikus
információszolgáltatási rendszer.

A Swets Blackwell és a NESLI (angol könyv-
tári konzorcium) megállapodása eredményeként
a SwetsNeten keresztül az Elsevier e-folyóiratai
és adatbázisai is elérhetõek. A rendszerbe más
országok intézményei is bekapcsolódhatnak, ami
további 1350 folyóiratot és 14 adatbázist jelent.

3. Science Direct: az Elsevier tudományos
kiadó teljes szövegû és adatbázis szolgáltatása.

Az elektronikus folyóiratok szelektált � az
intézmény jellege szerint összeállított �, fajlago-
san olcsóbb elõfizetési lehetõségét csak az
Elsevier kiadó nyújtja.

E három szolgáltatás együttesen a világ kb.
20 ezer elektronikus tudományos folyóiratának
több mint felét lefedi. Lehetõvé teszik a bibliog-
ráfiai keresést, valamint együttesen megoldják
az adatbázis és a teljes szövegû hozzáférést is.
Felhasználóbarát navigátor rendszerük gyors,
eredményes kezelést biztosít.

A három szolgáltatás kombinációja biztosítja
a legolcsóbb és a legszélesebb körû hozzáférést
különbözõ típusú elektronikus forrásokhoz.

A szolgáltatások sajátossága egyrészt az a
tudományos kontroll, amelyet a szolgáltatók az
elektronikus folyóiratcsomagok összeállítása,
válogatása során érvényesítenek, másrészt az
elektronikus folyóiratok feldolgozásának módja,
illetve a rendszeren belüli kereshetõség lehetõ-
ségei.

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)
nemzeti program elveinek és követelményeinek
kidolgozására a felsõoktatási beruházások kor-
mánybiztosa 2001. szeptember 28-án létrehozta
az EISZ-bizottságot, amely magyar felsõoktatási
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könyvtári vezetõkbõl, független szakértõkbõl,
tanácsadókból, a Magyar Tudományos Akadé-
mia és az OTKA Bizottság képviselõjébõl áll. A
bizottság heti rendszerességgel ülésezik, elnöke
Béres István kormánybiztos.

Az EISZ nemzeti programba a felsõoktatási
törvényben nevesített állami és egyházi felsõok-
tatási intézmények, a Gazdasági Minisztérium, a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium,
az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási Mi-
nisztérium, valamit a Magyar Tudományos Aka-
démia kutatóhelyei kapcsolódhatnak be. A prog-
ramhoz csatlakozni kívánó intézmények eseté-
ben a csatlakozás felvételeire a késõbbiekben tesz
a bizottság javaslatot.

A bizottság az EISZ program három lépésben
történõ megvalósítását tartja célszerûnek:

� Az elsõ lépésben: három angol nyelvû adat-
bázis megvásárlása

� A második lépés: magyar nyelvû tartalom
beszerzése

A magyar nyelvû adatbázisok fontos szerepet
kapnak az EISZ-programban. A magyar nyelvû
tartalmak kiválasztását egy tanulmány megírása
elõzte meg, amelyet 2001. december 15-én ad-
tak le. A bizottság a tanulmány alapján 2002
januárjában fogalmazza meg az EISZ-program
magyar nyelvû tartalomfejlesztési koncepcióját.

� Harmadik lépés: szakadatbázisok beszerzé-
se konzorciumoknak

A három angol nyelvû adatbázis és a magyar
nyelvû tartalom minden, az EISZ-programhoz
csatlakozó intézménybõl, minden kutató, oktató,
posztgraduális és graduális hallgató számára el-
érhetõ. Létezik azonban egy olyan adatbázis kör,
amelyet nem szükséges és nem költséghatékony
a fenti intézményi kör számára biztosítani, hi-
szen speciális, csak az adott tudományterületen
tevékenykedõk számára releváns információkat
tartalmaz. Ezen beszerzések 2002 februárjában
indulhatnak meg. (Béres István beruházási kor-
mánybiztos)


