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Kopkin, T. J , I

A FOLYÓIRATOK TARTALOMJEGYZÉKEINEK KÖRÖZÉSE

Egyes szakkönyvtárak azzal a módszerrel kísérleteznek, bogy 
még mielőtt magukat a folyóiratokat kölcsönöznék, előbb azok tarta
lomjegyzékeit körözik. Ennek a rendszernek mind a szakkönyvtár, mind 
a könyvtárat igénybevevő műszaki személyzet szempontjából sok előnye 
van, E cikk arról tájékoztat, hogyan lehet ezt a módszert kis szak
könyvtárban alkalmazni.

Előkészítés.

A Tengerészeti Fegyvergyár Műszaki Könyvtára 92 folyóiratra f i 
zet elő. Hozzávetőlegesen } o  érkezik meg. hetenként, Így minden héten 
kb. }o  megfelelően Megjelölt fo lyó ira tró l sokszorosított fotómásola
tot készíttet /Xerox fototechnikai eljárás, multil i t h sokszorosítás/.

A xerox-lemezek elkészítése után, - amely átlagosan két napot 
tesz igénybe - , a folyóiratok helyükre kerülnek, vagyis a kurrens 
folyóiratok polcán találhatók meg.

Néhány napon belül mindegyik fo lyóirat tartalomjegyzékéről 4$ 
levonat van birtokunkban, Így 4$ betűrendbe rendezett tartalomjegyzék- 
sorozatot alkothatunk. Régebben a könyvtár ezt а 45 sorozatot közön
séges mappákban tárolta és Így osztotta szét az érdekelt üzemágaknak. 
lia már tú lju tott ezen e a mappákról speciálisan tervezett fedőlapra 
tért át. Ezen szerepel a Tengerészeti Fegyvergyár emblémája s a óim: 
"Kurrens folyóiratok tartalomjegyzéke", valamint külön, rubrika az, 
üzemág jelzetének, a dátumnak és a példány.számának.

Mindenki, aki egy-egy szakfolyóirat iránt érdeklődik, a megfele
lő tartalomjegyzékre rávezeti nevét és a je lze te t.

Amikor a könyvtár az egyes ttzemágaktól visszakapja ezeket a tar
talomjegyzékeket, csak azokat tartja mag, amelyeken előjegyzés van, 
e többit meg8emml8l t i .  Egy-egy levonatot azonban mindegyik példány
ból megőriz esetleges későbbi fe lvilágosítás céljára. Azokat a tar
talomjegyzék-levonatokat, amelyeket az olvasók már k ije lö ltek , 
Mappákban helyezi e l. Minden egyes folyóirat számára külön mappát 
készít, igy p l. van mappája a Chemical Engineering, E lectrical 
Engineering, stb. folyóiratoknak, E mappák mindegyikében a sokszoro
s íto tt tartalomjegyzék lapokat szorosan a beérkezés sorrendjében 
osztja be. Az az olvasó, aki először vezette rá előjegyzését a lapok
ra, kapja meg legelőször a kurrens folyóiratok polcáról lekerült pél
dányt.



Ha a könyvtár csak egy példányra fiz e t  e lő , a fo lyóiratot a 
kurrens folyóiratok polcán tartja . Kurrens folyóirat csak akkor 
kölcsönözhető k i, ha a követksző szám mar visszaérkezett a xerox- 

' másolásból* Kettős elő fizetés esetében viszont a duplumpéldány azon
nal kikölcsönözhető, amint igény van rá*

Ugyanazon folyóiratszám kölcsönzéséhez egyetlen kölcsönzőkár- 
tyát használunk* Ezen feljegyezzük az üzemág Jelzetét, a fo lyóirat 
számát éa a kölcsönzés időpontját. A kölosönzőkártya felső részére 
rávezetjük a folyóirat ci$ét és a folyóirat iránt érdeklődő Uzemágak 
jelzeteinek lis tá já t. Amikor a folyóiratot tényleg körözzük ,beletesz 
szűk az előjegyzési kártyát és ezzel is emlékeztetjük az előjegyzőt 
választására*

Előnyök és hátrányok.

Kezdetben ez az egyszerű módszer п?>м jö tt simán divatba* Egye
sek úgy találták, hogy nem kapták meg olyan gyorsan a folyóiratokat, 
mint azelőtt; - ezeket meg kellett nyugtatni. Egyes olvasóink úgy 
érezték, hogy ez a munkamenet csak komplikál egy már eddig is elég 
komplikált rendszer*, dket szintén meggyőztük arró l, hogy ez minden
ki számára előnyön. Mások bizonyos folyóiratok minden egyea száma 
iránt érdeklődtek és nem elégedtek meg a tartalomjegyzékekkel. Ilyen 
kor állandó kártyát helyeztünk «1 e folyóiratok mappáiba s igy felen 
legessé tettük, hogy külön igényeljék kedvelt folyóirataikat* Olva
sóink ezeket, amint az egyes számok lekerülnek a kurrens folyóiratok 
polcáról, autómatikusan megkapják*

Adódtak esetek, amikor egyes olvasóknak tájékoztatás céljából 
azonnal azükéégük volt bizonyos folyóiratokra* Ha ilyesmi előfordul, 
a folyóiratot természetesen kikölcsönözzük. Sohasem lehet olyan kí
vánság, amelytől elzárkóznánk a sohasem vonhatunk meg értékes f e lv i 
lágosítást olyanoktól,akiknek szükségük van rá*

Bár ilyen éa ehhez hasonló kifogásokat hoztak f e l  a módszer e l
len, mégis komoly eredményekről számolhatunk be*

1/ Úgy találtuk, hogy bizonyos folyóiratokat aokkal többször 
igényelnek. P l. a Management P.eview-t aokkal sűrűbben használják а 
műhelyek, mint azelőtt* A speciális műhelyeknél használatos folyó
ira to t, a Foundry-t is gyakrabban használják az adminisztratív osz
tályok* Ennek oka, hogy r.r. a lap bőséges anyagot tartalmaz ipari e l
járások adminisztrációjára vonatkozóan la*

?/ ügy véljük, mi könyvtárosok most sokkol inkább tisztában va
gyunk olvasóink igényeivel, mint régebben, hétről-hátre látjuk, kit 
milyen téma érdekel* Ez közelebbi kapcsolatot teremt a könyvtár én 
a műszaki személyzet között.

3/ A könyvtár pontosan ugyanakkora könyvtári személyzettel na
ponta több ember között tudja körözni anyagát.

4/ Mindazoknak a kutatóknak, akik minél hamarább látn i óhajt
ják kedvelt folyóirataikat, nem kell nagyon hosszú ideig várnlok 
arra, hogy megtudják, azok milyen uj anyagot tartalmaznak, mert a 
tartalomegyzékeket úgyis mindenki késedelem nélkül megkapja.
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S Í Műszaki személyzetünk nu-st sokkal jobban áttekintheti a fo
lyóiratainkban található adatokat.

Most, miután már négy hónapot dolgoztunk ezzel az uj éa különle
ges eljárással, az egyébként helytálló kifogások elhanyagolhatókká 
váltak* Ez a szolgáltatás nélkülözhetetlen és elismert része le t t  a 
könyvtár funkcióinak.

Költségek. »
Néhány szót most az eljárás költségeiről. Olyan tartalomjegyzé

kek elkészítéséhez, amelyek pontos másolatai az eredetieknek, a 
iBiox-eljárás ajánlható. Ezzel a módszerrel egy-egy másolat 2-3, 
o ffse tte l pedig 3-5 perc alatt készül e l.

Teljes xerox fe lszerelést évente kb* ?oo dollárért lehet bérel
ni. Ez az évi té te l magában fog la lja  a felszerelés bérleti d ijá t, 
hat lemez, az előhívó, t is z t itó  és az áram költségét* Ezenkívül, ha 
közvetlenül készíttetnénk az eredetiről másolatokat minden egyes sok
szorosított lap munkadija és az anyag 2o centet tenne ki. Ez a költ
ség állandó marad.

A Tengerészeti Fegyvergyár Műszaki Könyvtára megkönnyíti azon
ban munkáját azzal, hogy xerox-eljárást és m ultllith sokszorosító 
gépet használj Így a multllith-lemez xerográfiával készül. Ezzel e l
érhetővé vá lik , hogy egy-egy sokszorosított lap kevesebbe kerül, mint 
5 oent, beleértve az anyagot és a munkadljat Is. Minél több másolatot 
készíttetünk, annál kevesebb lesz egy-egy másolat költsége.

Ezek a költségek talán túlzottnak tűnnek, de közös összefogás
sal több könyvtár alkalmazhatja ezt a módszert. Ha a költségek és fo 
lyóirat kész le tűk tekintetében több könyvtár társul, megoldhatják a fo
lyóiratok körözésének ilyen formáját.

- Special Libraries, 1955*évf. 5 .ez. 211-212.1.

TITO ELNÖK KÖNYVAJÁNDÉKA MOSZKVÁNAK

A Jugoszláv Népköztársaság elnöke ,Tosip Broz T ito magánkönyTtá- 
tárából 600 kötetet adományozott a moszkvai Lomonoszov, Egyetem Könyv
tárának.

Az ajándék a jugoszláv klasszikusokat és a Jugoszlávia történel
mére, néprajzára, természeti világára stb. vonatkozó legfontosabb 
szakkönyveket, főleg forráskiadványokat fog la lja  magában.

-  Bibliotekar*, 1956. B*-sz. 4é-47*lap.


