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Az angliai Info Technology Supply Ltd (ITS – www.itsltduk.com)

magyarországi képviselõt keres

Az ITS elektronikusan információt (adatbázisokat, e-folyóiratokat stb.) forgalmaz,
képviselve a világ számos nagy kiadóját, emellett szoftver termékeket könyvtárak és
más intézmények számára. Értelmes, kulturált, angolul tudó, jó kommunikációs készséggel
és üzleti érzékkel rendelkezõ, ambiciózus szakemberek jelentkezését várja. Könyvtári
végzettség, illetve gyakorlat és/vagy számítástechnikai ismeret elõny, de késõbb is
megszerezhetõ, amihez az ITS segítséget nyújt.

Jelentkezés életrajzzal:
Szántó Péter
1025 Budapest, Felsõ Zöldmáli út 20.
tel./fax: (1) 325-5920
mobil: 06 (20) 322-4105
e-mail: peter@itsltduk.com

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004

VII. 14-16. Szolnok, Helyismeret, MKE Takáts Béla
megyei könyvtár digitalizálás, Helyismereti

Európai Unió Könyvtárosok
Szervezete

VII. 29-31. Miskolc MKE vándorgyûlés MKE Molnár Ilona
VIII. Szolnok BC-továbbképzés    megyei könyvtár
IX. 22-23. Érd Városi könyvtárak városi könyvtár Bazsóné

a XXI. sz. elején Megyes Klára
IX. vége Tatabánya megyei könyvtári megyei könyvtár Rátkai Erzsébet

hetek
IX. vége Tatabánya ODR-konferencia megyei könyvtár Rátkai Erzsébet
X. 1-3. Zenta Olvasáskultúra és Zentai Közm. Közp. www.ki.oszk.hu

kisebbségi sors Magyar Olvasástárs.
X. 10. országszerte Könyves vasárnap Magyar Rádió M. Móré Ibolya

Gordiusz Szerk.
– IKSZ

X. 11. Bp., FSZEK Összefogás IKSZ M. Móré Ibolya
– konferencia

X. 12. Bp., OSZK kerekasztal IKSZ M. Móré Ibolya
a könyvtári
szaksajtóról

XI-XII. Ózd könyvtártörténeti városi könyvtár
rendezvény



Info Technology Supply Ltd

GALE VIRTUÁLIS REFERENSZ KÖNYVTÁR
Ingyenes országos kísérleti hozzáférés

A Gale Virtuális Referensz Könyvtár (Gale Virtual Reference Library) elektronikus referensz könyvek adatbá-
zisa, amely lehetõvé teszi bármely típusú és méretû könyvtár számára, hogy kiépítse saját e-könyvgyûjteményét a
megkívánt ütemben, és a rendelkezésére álló gyarapítási összegen belül.
Az új szolgáltatás lehetõvé teszi:

– a referensz könyvek használatát az egész intézményen belül;
– az e-könyvek folyamatos gyarapítását;
– elérésüket a standard internetböngészõn keresztül, hasonlóan más adatbázisokhoz;
– Boole algebra szerinti keresést;
– az egyidejû keresést (cross searching) valamennyi e-könyvben vagy csak a kiválasztott könyvben;
– az e-könyvek összekapcsolását a könyvtár katalógusával a szabad MARC-rekordokon keresztül;
– a korlátlan elérést (unlimited access), tetszõleges számú egyidejû használatot;
– a távoli elérést;
– az eredmény kinyomtatását, továbbküldését elektronikus levélben;
– az adatbázis speciális hardver nélküli használatát;
– a raktári kapacitással való takarékoskodást.

Rugalmas és egyszerû keresés

A Gale Virtuális Referensz Könyvtár lehetõvé teszi egy vagy több könyv vásárlását, a keresést egy könyvben,
vagy akár a teljes gyûjteményben. Emellett egyszerû a használata, a képernyõ tartalmazza:

– az e-könyv rövid ismertetését és címlapja fényképét,
– az e-könyv indexeit,
– az e-könyv tartalomjegyzékét,
– az illusztrációk jegyzékét,
– hiperlinkeket az e-könyvön belüli kapcsolódó tartalmakhoz.

Választási lehetõség

A Gale Virtuális Referensz Könyvtár több mint 150 referensz mûvet tartalmaz, köztük enciklopédiákat, alma-
nachokat, sorozatokat, a könyvtár tehát számos témában tud megbízható referensz információt nyújtani általuk. A
Gale folyamatosan menedzseli az ön gyûjteményét, a könyvtár olvasói csak a megvásárolt e-könyv-címeket látják.
A Gale Virtuális Referensz Könyvtár több száz új címmel fog bõvülni, így az ön könyvtára folyamatosan építheti-
bõvítheti gyûjteményét. A címek teljes jegyzéke a kiadási dátummal együtt az alábbi helyen található meg: http:/
/www.gale.com/ebooks

INGYENES KÍSÉRLETI HOZZÁFÉRÉS!
2004. szeptember 15. és október 31. között a Gale és az Info Technology Supply Ltd közösen ingyenes kísérleti

hozzáférést nyújt a Gale Viruális Referensz Könyvtár válogatott e-könyveihez az ország valamennyi könyvtárának
és más érdeklõdõ intézményének. Kérjük az alábbi módon lépjen be:

– http://www.galeuk.com/saurtrials/hungary
– adja meg nevét és intézménye nevét, e-mail címét
– valamint a jelszót: ebooks.
Gyõzõdjön meg arról, hogy milyen egyszerû az elektronikus referensz könyvek használata, és élvezze elõnyeit!
További információ:
Info Technology Supply Ltd, Magyarország: Szántó Péter (peter@itsltduk.com)
Gale/KG Saur, München: Ulrike Engel (ulrike.engel@thomson.com)


