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✒✒ Az MTA Könyvtár és Információs

Központ (MTA KIK) keretein belül mû-

ködõ Elektronikus Információszolgálta-

tás Nemzeti Program (EISZ) legfon-

tosabb feladata, hogy támogassa a 

magyar könyvtárak hozzáférését elekt-

ronikus nemzetközi és hazai tudomá-

nyos és közmûvelõdési tartalmakhoz.

Az EISZ elõfizetõi köre egyéni elõfize-

tõknél kedvezõbb árakkal tudja biztosí-

tani egy-egy adatbázis elérését, illetve a

szerzõdésekkel járó közbeszerzési ad-

minisztrációt is átvállalja az intézmé-

nyektõl. 

2015 szeptemberében és októberé-

ben az EISZ titkársága kiadókkal közö-

sen rendezvénysorozatot tartott Õszi 

információs napok az Akadémiai

Könyvtárban címmel. A sorozat legfon-

tosabb célja az volt, hogy a kiadók be-

mutathassák új fejlesztéseiket, adatbázi-

saikat, tartalmaikat, szolgáltatásaikat. 

A rendezvényeken részt vett a Cambrid-

ge University Press, a Thomson Reuters,

az EBSCO, a JSTOR, a ProQuest, a Brill,

a De Gruyter, az Akadémiai Kiadó, az

Elsevier, az Oxford University Press, a

Gale, a Wolters Kluwer és a Taylor 

& Francis.

Cambridge University Press

2015. szeptember 14-én délelõtt, a prog-

ramsorozat elsõ elõadásán a Cambridge

University Press képviselõi elõadásaik-

ban bemutatták a Cambridge Journals

Online adatbázisban elérhetõ folyóira-

tokat, az adatbázis felületét, külön kitér-

ve a felhasználók és a könyvtárosok ál-

tal használható funkciókra.
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Thomson Reuters

Még aznap délután, a Thomson Reuters

rendezvényén Tóth Szász Enikõ és

David Horký beszélt a Web of Science

(WoS) platformról, bemutatva annak

történetét a kezdetektõl napjainkig. Elõ-

adásukban ismertették az õsz folyamán

életbe lépõ újdonságokat, és felvázolták

a fejlesztési terveket a jövõre nézve. Ki-

tértek a Web of Science-ben indexelt fo-

lyóiratok kiválasztásának gyakorlatára,

beszéltek a kutatási adatoktól a folyó-

iratokon és könyveken át a szabadal-

makig terjedõ egyes részgyûjtemények-

rõl, bemutatták a keresõ használatát, a

keresési eredmények szûkítési lehetõsé-

geit, illetve azok további elemzési mód-

jait.

Az elõadásban hosszasan taglalták a

tudományértékelést segítõ InCites plat-

formon használt highly cited, hot paper

és research front fogalmak definícióját,

illetve bemutatták a rendszerben legin-

kább használatos összehasonlítási mu-

tatószámok, továbbá a „befolyás” és a

„produktivitás” számítási és normalizá-

lási módjait.

Ezen felül beszéltek még a WoS plat-

formon elérhetõ támogató eszközök, az

EndNote Basic és a ResearcherID hasz-

nálatáról. Bemutatták a szerzõi szintû

elemzéseket nyújtó WoS profiles oldalt,

illetve a teljes körû kutatás-nyilvántartá-

si, CRIS-jellegû rendszer, a Converis

mûködését.

Soós Sándor, az MTA KIK Tudo-

mánypolitikai és Tudományelemzési

Osztály (TTO) vezetõje az InCites tudo-

mányértékelésben betöltött szerepét

emelte ki. Beszélt az egyes tudo-

mánymetriai mérõszámok közötti kü-

lönbségekrõl, illetve ezen mutatók kap-

csolatáról és praktikus használatáról.

Egy TTO-elemzés példáján az InCites

„észszerû” alkalmazását mutatta be, és

hangsúlyozta, hogy az InCites a „végfel-

használó” szempontjából akkor hasznos

eszköz, ha szakember közvetítésével 

alkalmazzák: szakszerû használata haté-

kony támogatást biztosít a tudomány-

metria mûvelõinek széles körû elem-

zések, kutatásértékelési feladatok 

elvégzéséhez is.

EBSCO

Szeptember 17-én az EBSCO ünnepelte

magyarországi mûködésének tizenötö-

dik évfordulóját. Jan Luprich, az EBSCO

regionális képviselõje röviden ismertet-

te az EBSCO, a mára már több mint két-

százezer ügyféllel rendelkezõ cég tör-

ténetét, és bemutatta a konzorciumi

elõfizetések tartalmát. Késõbb rátért az

újdonságokra, az adatbázisok technoló-
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giájára, ismertette az EBSCO folyóirat-

és e-könyv licencelési irányelveit, és

felvázolta az EBSCO tervezett jövõké-

pét is.

Téglási Ágnes, az MTA KIK fõigazga-

tó-helyettese elõadásában bemutatta a

magyarországi elektronikus tartalom-

szolgáltatás történeti hátterét, és statisz-

tikákkal illusztrálva az EBSCO közremû-

ködését a könyvtárak és a kiadók

együttmûködésében, méltatva a cégnek

már a kezdetektõl jelenlévõ hatását az

országban.

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti

Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár

és Levéltár fõigazgatója a Corvinus

Egyetem, Barbora Katolická pedig a

csehországi könyvtári konzorcium pél-

dáján keresztül mutatta be az EBSCO-

tartalmak értékét.

A napot Tomas Bacik elõadása zárta

a további adatbázisokról, illetve az

EBSCO mint tartalomszolgáltató által

Magyarországon képviselt egyéb kon-

zorciumokról (MathSciNet, Nature,

Science, Project Muse, Wiley, IEEE).

JSTOR

Szeptember 24-én Colleen Campbell, a

JSTOR európai képviselõje prezentáció-

jában bemutatta a JSTOR küldetését, az

adatbázis magyar intézményi használati

statisztikáit, illetve a JSTOR platformjá-

nak új fejlesztéseit. Mint azt elmondta, a

JSTOR folyamatosan fejlõdõ digitális

könyvtár, amely könyvtárakkal és ki-

adókkal közremûködve biztosít hozzá-

férést fontos elektronikus tartalmakhoz,

világszerte közel tízezer intézmény szá-

mára.

Colleen Campbell a prezentációjában

különös figyelmet szentelt a JSTOR

Essential Collection bemutatására,

amely az Arts & Sciences sorozat elsõ öt

gyûjteményébõl tartalmazza negyvenöt

tudományterületet legfontosabb, közel

hétszáz folyóiratát.

ProQuest

Szintén szeptember 24-én, délután

Czeglédi Éva és Michael Leuschner, a

ProQuest képviselõi bemutatták a port-

fóliójukhoz tartozó legfontosabb adat-

bázisokat: a ProQuest Centralt, a Sci-

Tech Collectiont, a Dissertations and

Theses Abstractsot, a Periodicals Ar-

chive Online-t, a Literature Online-t, az

e-könyv gyûjteményüket, illetve a

Summont, a cég felfedezõ szolgáltatá-

sát.

Brill és De Gruyter

A Brill és a De Gruyter szolgáltatásai

eddig nem szerepeltek az EISZ-elõ-
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fizetõknek nyújtott kínálatban. Október

1-jén a kiadók képviseletében Jacek

Lewinson bemutatta a Brillnek a bölcsé-

szettudomány – elsõsorban a  történeti

és a kelet-kutatások – területén haszno-

sítható szolgáltatásait. A Brill több száz

tematikus csomagba rendezve kínálja

digitális gyûjteményeit, amelyek között

szerepel a magyar reformációt az Or-

szágos Széchényi Könyvtár anyagából

száz kötettel bemutató csomag is. Ezen

túl a kínálat bõségesen lefedi az iszlám,

a héber, a kínai, az amerikai és az euró-

pai kultúra történeti vonatkozásait is.

Alina Beller a De Gruyter folyóiratait

és e-könyveit ismertette, kiemelten kon-

centrálva a nyelvészeti szakirodalomra.

A kiadó huszonkétezer kötetes e-könyv

gyûjteményébõl minden megrendelõ

maga válogathatja a felhasználói számá-

ra legérdekesebb címeket. A De

Gruyter több nagy egyetem – többek

közt a Columbia és a Harvard – kiadó-

jával együttmûködve igyekszik az e-

könyek kínálatát magas szinten tartani.

Akadémiai Kiadó

Október 1-jén délután az Akadémia Ki-

adó digitális szolgáltatásait a kiadó ve-

zetõje, Réffy Balázs mutatta be. A kiadó

teljes tudományterületet lefedõ folyóira-

tai között huszonkét impaktfaktorral

rendelkezõ kiadvány található. Az EISZ-

en keresztül hozzáférhetõ folyóiratok

köre 2016-ban orvosi címekkel bõvül,

így az Orvosi Hetilap is elérhetõvé válik.

Az elõadó beszélt a kiadó Open Access

(OA) stratégiájáról is, amely valamennyi

folyóiratban lehetõséget biztosít a hib-

rid OA-közlésre, és ehhez az EISZ elõ-

fizetõi körének intézményei számára

OA-bónuszra is lehetõség nyílik. Újra-

gondolták az online felületet is, és az

Atypon tartalomkezelõ segítségével már

mobileszközök számára is felhasználó-

barát felületet biztosítanak. A folyóira-

tok mellett az EISZ-kör a huszonnégy

szótárat tartalmazó csomagra fizethetett

elõ 2015-ben, ebben szerepel A magyar

helyesírás szabályai tizenkettedik ki-
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adása. Az elõfizetõ intézmények számá-

ra Shibboleth segítségével a folyóiratok

és a szótárak esetében egyaránt beve-

zették a távoli hozzáférés lehetõségét.

Az EISZ-elõfizetõk számára új lehetõség

a Magyar Elektronikus Referencia-

mûvek Szolgáltatás (MERSZ), amely 

természet-, társadalom-, bölcsészet-,

gazdaságtudomány területén alapvetõ

kézikönyveket tartalmaz. Az EISZ elõfi-

zetõi 2015 végén ingyenesen tesztelhet-

ték a MERSZ-t.

Elsevier

Az október 7-ei szerkesztõi szemináriu-

mot követõen, október 8-án az Elsevier

munkatársai több elõadásban számoltak

be a kiadó szolgáltatásairól. Pavel Mi-

losevic az e-könyvekbõl összeállított

csomag kapcsán beszélt a könyvek sze-

repérõl a tudományos életben: a tanul-

mányokhoz és a folyóiratcikkekhez ké-

pest kifejezetten a bölcsészettudomány

területén elmélyültebb, átfogóbb ered-

mények közzétételére alkalmasak.

Emellett az oktatásban is a könyvek töl-

tenek be nagyobb szerepet a folyóirat-

cikkekkel szemben. Így a könyvtári tá-

jékoztató munka során is a megfelelõ

helyen kell kezelni az e-könyveket. 

A ScienceDirecten keresztül több mint

harmincezer – fõleg az élettudományok

területén megjelent – könyvhöz lehet

hozzáférni. Lengyelország, Románia,

Szerbia, Csehország és Magyarország

példáin keresztül a kiadó munkatársai

rámutattak arra, hogy a Scopus adatai

alapján jobb eredményeket érnek el a

tudományos kutatás területén azok az

országok, ahol a kutatók jelentõsebb 

e-könyvállományhoz férnek hozzá. Ma-

gyarországról 2014-ben mintegy száz-

húszezer hozzáférési kísérletet regiszt-

ráltak olyan e-könyvekhez, amelyekre a

felhasználónak nem volt elõfizetése. 

A kiadó lehetõséget biztosít arra is,

hogy az intézmények maguk válogas-

sák össze az e-könyvcsomagok egy ré-

szét, illetve egyéves alkalmazás után a

használati statisztikák ismeretében

döntsenek arról, hogy mely címeket

szeretnék véglegesen megvásárolni.

A Mendeley bemutatásánál Lucie

Boudova a kutatásszervezési és -támo-

gatási lehetõségekrõl beszélt. A megfe-

lelõen összehangolt kutatói tevékeny-

ség mindenki számára hatékonyabbá
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teszi a tanulás és a kutatás folyama-

tait. A Mendeley felhasználói között a

magyar kutatók egy százalékot képvi-

selnek. A szoftver alapváltozata magán-

személyek számára ingyenesen hasz-

nálható.

Az Elsevier bemutatóján a MTA KIK

Tudománypolitikai és Tudománye-

lemzési Osztály vezetõje, Soós Sándor

elõadást tartott a nagyobb hivatkozás-

gyûjtõ adatbázisok és a hozzájuk kap-

csolódó értékeléstámogató eszközök

összehasonlító elemzésérõl. A Scopus–

SciVal és a Web of Science–InCites egy-

aránt rendelkezik elõnyökkel és hát-

rányokkal. A két rendszer hasonló és 

korszerû mérõszámrendszert kínál, de

eltérõ adathalmazra vonatkozóan, ami

legfõbb különbségüket adja. A Scopus

több folyóiratot dolgoz fel, míg a WoS

inkább a „minõségi” folyóiratokat része-

síti elõnyben. Érdekes eredmény, hogy

a Scopus lényegesen nagyobb folyóirat-

kínálatából a hivatkozások elsõsorban

azokra a folyóiratokra irányulnak, ame-

lyek mindkét adatbázisban szerepelnek.

Tehát ebbõl a szempontból a „jelentõs”

folyóiratok adatait mindkét adatbázis

feldolgozza. Mindkét értékeléstámogató

rendszer számos hasznos lehetõséget

kínál a felhasználóknak, azonban kerül-

ni kell a felületes alkalmazást, ami

tudománymetriai szempontból félreve-

zetõ lehet. Elmélyültebb használathoz

mindenképpen érdemes tudomány-

metriával foglalkozó szakértõ segítségét

kérni. Ugyanígy a szakértõ segíthet ab-

ban a kérdésben is, hogy egy adott fel-

adat megoldásához melyik adatbázis a

jobb választás.

Oxford University Press

Október 8-án délután az Oxford

University Press munkatársai mutatták

be a kiadó szolgáltatásait. Az alapos 

felhasználói tréningen a legapróbb rész-

letekig megismerhette a hallgatóság az

adatbázisok kezelését, a keresési és al-

kalmazási lehetõségeket. A kéziköny-

vek és folyóiratok mellett elsõsorban a

bölcsészettudomány területén a Grove

Art Online és a Grove Music Online

használatával ismerkedhettek meg a je-

lenlevõk. A kiadó 2015 októberében és

novemberében ingyenes próbahozzáfé-

rést biztosított több EISZ-tagintézmény

számára az Oxford Reference, az 

Oxford Scholarship Online, az Ox-

ford Handbooks Online és az Oxford

Journals Online gyûjteményekhez. 

Gale

Október 13-án Chris Houghton, a Gale

Cengage képviselõje két, az irodalomtu-

domány területén hasznosítható gyûj-

teményre koncentrált. A Literature

Resource Center (LRC) százhúszezer tel-

jes szövegû kritikai tanulmányt és mint-

egy ötszáz teljes szövegû folyóirat mel-

lett több mint százötvenezer szócikket

tartalmaz a Contemporary Authors és a

Dictionary of Literary Biography címû

kiadványokból. Az LRC hamarosan új,

keresõbarát és mobiltelefonra optimali-

zált felülettel lesz elérhetõ. Az Artemis

Literary Sources az LRC mellett további

kiegészítõ lehetõségeket kínál, amelyek

a hallgatók, kutatók szakirodalomban

való eligazodását hivatottak segíteni.
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A Gale több mint kétszáz digitális

csomagot kínál elõfizetõinek. Ezek közt

olyan hatalmas gyûjtemények is szere-

pelnek, mint a British Library XVIII. szá-

zadi kiadványainak nagy része digitális

változatban, vagy a The Times kétszáz

éves archívuma. Olyan kéziratos és bi-

zalmas gyûjtemények digitális anyaga is

elérhetõ egy-egy csomagban, mint a

Chatham House politikatörténeti archí-

vuma vagy a British Library kéziratgyûj-

teményének jelentõs része.

Wolters Kluwer

2015. október 20-án a Wolters Kluwer

orvostudományi forrásait mutatták be a

kiadó munkatársai. Az OVID felülete

folyóiratok, könyvek, adatbázisok tar-

talmában biztosít lehetõséget a kere-

sésre, a Lippincott Williams & Wilkins

csomag pedig kétszáznyolcvan orvosi

folyóiratot tartalmaz. Grzegorz Prosz-

czuk beszámolt a kiadó Open Access

stratégiájáról is, amelynek köszönhetõ-

en háromszázötven folyóiratban eddig

több mint százezer tanulmány jelent

meg szabad hozzáféréssel. A kiadó

emellett e-könyvekhez és az orvosi és

oktatói gyakorlatban nélkülözhetetlen

multimédiás lehetõségekhez is biztosít

hozzáférést. Ez utóbbihoz sorolható az

Acland’s video atlas of human anatomy,

a Bates’ visual guide to physical exami-

nation és a Visible body 3D gyûjte-

mény, amelyek felhasználói felületét

egy élõ demonstráció keretében

Michael Fanning mutatta be a jelenlé-

võknek.

Taylor and Francis

Október 20-án délután a Taylor &

Francis képviselõi tartottak tájékoztatót

a tudományos publikálás alapvetõ kér-

déseirõl. A mûfaji jellemzõk és a publi-

kálás alapvetõ kérdései mellett az ér-

deklõdõk praktikus, könnyen követhe-

tõ, jó tanácsokat kaptak, és betekintést

nyerhettek a publikálási folyamatokba.

A megfelelõ folyóirat és téma kiválasz-

tása, az irodalomkutatás és a tudo-

mánymetriai mérõszámok, az etikai kér-

dések és a referátumkészítés mellett 

az Open Access kérdésköre is szóba ke-

rült a képzésen. Az elõadók nem álltak

meg a folyamatban a tanulmány megje-

lenésének idõpontjánál: kitértek a pub-

likáció hatásának és használatának 

optimalizálásához segítséget nyújtó öt-

letekre is.

A rendezvénysorozaton elhang-

zott elõadások vetítései hozzáférhe-

tõk az EISZ Titkárság honlapján, a

http://eisz.mtak.hu/oin-osszefog/ cí-

men. A visszajelzések alapján könyvtá-

rosok és kiadói munkatársak egyaránt

hasznosnak ítélték a rendezvénysoroza-

tott, amely jó rálátást nyújtott a nemzet-

közi szakirodalom trendjeire, a kiadói

kínálatok sokszínûségére és segítette a

könyvtárak munkatársait annak eldön-

tésében, hogy olvasói körük legjobb ki-

szolgálásához melyik lehetõségeket vá-

lasszák. ■
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