
A gyűjtőköri kooperáció hírei

Az á l l a m -  é s  j o g t u d o m á n y i '  gyűjtőköri kooperációs kör kereté- 
Ъеп a pécsi Egyetemi Könyvtár osztályvezetője, dr. Román Lászlóné elkészítette a 
,fTáblázat az állam- és jogtudományi irodalom gyűjtésének megosztásához” e, jegyzé
ket, Ennek alapján alakítják majd ki a kör tagjai az állam- és jogtudomány végleges 
szakterületi bontását és döntenek a részterületek szakirodalmi gyűjtésének helyei
rő l.

A m ű s z a k i  gyűjtőköri együttműködés területén 1970. junius 16-án az Építés
ügyi Tájékoztatási Központban tartotta alakuló ülését az é p í t ő i p a r i  
kooperációs kör. A 60 meghívott 80 százaléka jelent meg, ezek többsége a megbeszé
lésen aktivan is  részt vett. Kovács Dezső, az ÉTK osztályvezetője ismertette a bá
ziskönyvtár (ÉTK) elképzeléseit a kör programjára és szervezetére vonatkozóan. A 
gyűjtőköri együttműködés céljá t a szakirodalmi ellátás javításában je lö lte  meg, 
bejelentette, hogy a KMK és az ÉTK közösén megkezdte az építőipar és az épitőanyag- 
ipar szakirodalmi ellátottsági vizsgálatát* Az építőipar országos ellá tottsági hely
zetének ismeretében a közösen megoldandó feladatok pontosan rögzítendők lesznek. 
Ismertette az előadó azokat a hálózati szolgáltatásokat, amelyek már a közeljövő
ben szélesebb körben is  kiépíthetők, például az 1966-1970. évi külföldi szakfolyó
iratok lelőhelyjegyzéke. (Az OMKDK és a BMEKK képviselői az értekezleten válla lták 
a hálózati lelőhelyjegyzék kiegészítését saját szakállományukkal,) Kiadás előtt á ll 
1100-1200 építésügyi szakfolyóirat adatait tartalmazó jegyzék és a legfontosabb 
építésügyi kiadók lis tá ja . Folyamatosan szándékoznak közreadni előszerzeményi jegy
zéket. Felhívta a figyelmet a mindenki számára rendelkezésre á lló  hálózati KC-ra.
Nagy érdeklődést vá lto tt ki az a bejelentése, hogy az' ÉTK vá lla lja  a sele jtezett 
állományrészek elhelyezését és fe lá llítá sá t. A kooperációs kör szervezetére vonat
kozóan javasolta, hogy a jövőben, a nagy létszámra való tek in tette l, a kör munká
ját 10-12 tagú bizottság irányítsa, a .többi résztvevő könyvtárral postán és te le fo 
non érintkezzenek.

Vita alakult ki a dokumentumok kölcsönzési lehetőségeiről. Kevés intézmény rendelke
zik reprográfiai' fe lszere lésse l, eredeti dokumentumot pedig nem kölcsönözhetnek. 
Megoldásként Kovács Dezső a szokásos anyagi fe lté te lek  mellett fe la ján lotta  az ÉTK 
másoló berendezéseit. A konkurrens vállalatoknak adandó dokumentumok és információk 
nyújtásától azonban, a fenntartó intézmények érdekeire való tek in tette l, a könyvtáro
sok továbbra is kénytelenek elzárkózni.

Felmerült a megbeszélésen a szakterület részletes bontásának igénye.

A műszaki szakterületen a közeljövőben több kooperációs kör megalakulása is várható 
-  a bányászat, a kohászat, az épitőanyagipar, a gépészet, az automatizálás, a papír
ipar gyűjtőkörében.
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