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A Magyar Elektronikus Könyvtár (www.mek.oszk.hu) Szabadon hozzáférhető zsidó sajtótörténeti adatbázis 
egy új szolgáltatással bővül, a referensz-link feloldóval. magyar anyaggal: 
A szolgáltatás lényege az, hogy a MEK-ben lévő A  http://www.jpress.org.il/view-hebrew.asp 
könyvekre nem csak a jól bevált MEK azonosítón címen elérhető adatbázisban jelenleg 13 ország 20 
alapuló stabil linkekekkel lehet hivatkozni, hanem ha folyóiratának, köztük az Egyenlőség című magyar nyelvű 
azok rendelkeznek valamilyen bevált egyéb hetilapnak a számai találhatók meg összesen több mint 
azonosítóval, akkor ezek alapján képzett linkekkel is. 400 ezer oldal terjedelemben. A héber, angol és francia 
Jelenleg három sémát támogatunk: az ISBN, RMK és nyelven működő honlapra felkerültek a legkorábbi 
RMMy azonosítókat, ezek közül csak az ISBN van héber nyelvű napilap, az 1886 és 1888 között 
feltöltve, vagyis a MEK-ben lévő valamennyi, a Szentpéterváron megjelenő Hayom, valamint a 
katalógusban regisztrált ISBN szám (kb. 4300) Jerusalem Post előfutárának számító Palestine Post  számai 
linkelhető. Az RMNy/RMK esetén csak egy kötet is. Az újságok teljes szövege kereshető. A Történelmi 
érhető el ezen a módon, viszont azon belül több mint Zsidó Sajtó elnevezésű projekt az Izraeli Nemzeti 
200 esetben egészen oldal-szintig lehet linkelni. A Könyvtár  és  a  Tel -av iv i  Eg yetem közös 
fej lesztés cél ja az, hogy ha valaki külső kezdeményezése. A  Háárec  cikke szerint a digitalizáció 
dokumentumban szeretne egy MEK-dokumentumot, előtt a lapokat mikrofilmeken és nyomtatott formában 
vagy oldalt linkelni, akkor azt "kanonikus" módon őrizték a világ különböző archívumaiban. Az Egyenlőség 
tehesse, ahhoz hasonlóan, ahogy egyébként egy című magyar nyelvű hetilap 1882 és 1938 között jelent 
tanulmányban hivatkozna egy RMNy oldalszámra. meg Magyarországon. Az adatbázisban egyelőre csak 

az 1892-es és az 1898-as évad számai találhatók meg, 
összesen 2011 oldal terjedelemben.

A 2007-ben indult  Histór ia  Tudósnaptár  
(http://www.kfki.hu/physics/historia/) 2011 
januárjától újabb szolgáltatással bővül. A honlapon az 

Emlékeztetők mellett megjelenik az Előzetes. 
Erre kattintva megkapjuk azoknak a 
tudósoknak a névsorát, akiknek a 
következő 30 nap folyamán kerek születési 
vagy halálozási évfordulójuk lesz, tehát 
akiknek szócikke a következő 30 nap 

valamelyikén a História Tudósnaptárban megjelenik.
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