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Hangos könyvek a netLibrary
kínálatában

A H. W. W i l s o n t e l j e s s z ö v e g ű
tudományos adatbázisa

Az OCLC netLibrary - együttműködve a Haights
Cross Communications egyik leányvállalatával, a
Recorded Booksszal - több mint ötszáz hangos
könyvből álló csomagot kínál az interneten. A
programra előfizető könyvtárak olvasói a könyve
ket különböző hordozható eszközökre tölthetik le.
A könyvtáraknak kötött éves díjat kell fizetniük
érte, méretük és a várható használat arányában.
Ha a letöltések száma túllépi az előre jelzettet, a
díjat növelik. A szolgáltató fontos lépésként értékeli
projektet: a könyvtárak mind többféle elektronikus
tartalmat tölthetnek le közös forrásból, közös fel
használói felületre.

A H. W. Wilson Company újabb szolgáltatással
bővítette a Wilson Webet. A Science Full Text
Select (teljes szövegű tudományos válogatás)
olyan adatbázis, mely 320 forrás valamennyi cikkét
tartalmazza a teljes szöveggel. A rendszer grafikus
állományokkal (grafikonok, diagramok, illusztráci
ók) is dolgozik - PDF formátumban.

A kínálat 500 címmel indul, közöttük elsősorban
népszerű olvasmányok szerepelnek. Az állományt
a tervek szerint havonta harminc új kötettel bővítik.
A hangos könyvek kereshetősége egyelőre még
nem teljesen megoldott, hiszen a netLibrary más
elektronikus tartalmaival szemben a hangos köny
veknél értelemszerűen nem lehet „teljes szövegű"
keresést végezni. Már csak azért sem, mert na
gyon kevés az átfedés az adatbázisukban található
hangos és e-könyvek között (vagyis nem valószí
nű, hogy a szöveges változattól legyen utalás a
hangos változatra).
Miután a felhasználók megtalálták a kívánt „köny
vet", egy körülbelül kétperces belehallgatás után
dönthetnek a használatról. Egyidejűleg legfeljebb
két hordozható eszközre töltheti le az „olvasó'
huszonegy napra, amit újabb huszonegy napra
hosszabbíthat meg. A hangos könyvek meghallga
tásához Windows Media Player (9-es verzió),
Music Match (8.2+ verzió), Nullsoft Winamp 5,
vagy más védett WMA fájlok lejátszására alkalmas
szoftver szükséges. A hordozóeszköz lehet a
Creative terméke (kivéve a Rhumba sorozatot),
Rio, iRiver flash-player, RCA, Dell Digital Jukebox,
Gateway Juke Box stb.
További információ:
OCLC: http://www.oclc.org
Recorded Books, LLC:
http://www.recordedbooks.com

További információ: http://www.hwwilson.com/
Databases/sci_ft_select.htm
/Advanced Technology Libraries, 33. köt. 10. sz.
2004, p. 9.
H. W. Wilson-sajtóközlemény, 2004. augusztus 30.
http://www.hwwilson.com/news/news_8_30_04.htm/
(Z- D.)

Online kereshető Internet
Encyclopedia
A Wiley InterScience az Internet
Encyclopedia
mindhárom kötetét digitalizálta, és A-Z-ig az öszszes címszót úgy tette fel az internetre, hogy egy
kattintással a szócikkek honlapjait meg lehet nyitni.
Minden szócikknél megjelenik a szerző neve, a
digitális tételazonosító a (digital object identifier =
DOI) és a beadási dátum. Ezeket a kulcsszavak és
a kivonat követi. A teljes szövegben is lehet keres
ni. A 11 nagy témakörben több mint 200 cikket
tartalmazó enciklopédiát elsősorban azoknak az
egyetemi oktatóknak ajánlják, akik többet akarnak
tudni az internetről, és nem műszaki területen dol
goznak.
További információ: http://www3.interscience.
wiley.com/

/Information Today, 2004, november 1. http://www.
infotoday.com/newsbreaks/nb041101-1.shtml/
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A teljes szövegű tartalmak az Applied Science &
Technology Full Text, a Biological & Agricultural
Index Plus és General Science Full Text adatbá
zisokból származnak, kiegészítve számos más
Wilson-forrással, többek közt a Readers' Guide és
a Wilson OmniFile Full Texttel. A felhasználók
munkáját a szakcikkek 50-150 szavas, szakembe
rek által készített kivonata segíti.

/International World Review, 203. sz. 2004. június, p.
3./
(J. É)

