
U J  S Z A K M A I  K I A D V Á N Y O K  
S Z E M L É J E

f,A  tá jékoz ta tás i  a- 

nyag tárolása, v i s s z a 

k e r e s é s e  - b e le é r t v e  

a gép i  fo rd ítást  i s M ci- 

men uj nemzetközi szakfolyó

irat jelent meg az oxfordi 

(Anglia) Pergamen Press 

kiadásában*

A  borítólap verzójám a 

folyóirat célkitűzésére és 

területére vonatkozóan a kö

vetkezőket olvashatjuk:

MA  folyóirat teret kíván 

biztosítani a táj ékoztatási a- 

nyag tárolásának és vissza

keresésének elmélete és teci>~ 

nikája terén mutatkozó fejlő

dés publikálására, különös te

kintettel a tudományos tájékoz

tatásra és az ezzel kapcso

latban felmerülő intellektuális 

problémákra. Elméleti síkon a 

kutatás magában foglalja a mu

latozás, osztályozás és jelölésmód, a tájékoztatási anyag nyilvántartásának és ter

jesztésének területén jelentkező uj irányzatokat s olyan tudományszakok, mint a 

kísérleti lélektan, szemantika, nyelvészet, logika és tájékoztatás-elmélet alkalma

zását.

A  technika területén folyó kutató munka a tájékoztatási anyag nyilvántartá

si és közlési eljárásai, lyukkártya-rendszerek, gépi és elektronikus szelektorok 

és a gépi fordítás kérdéseire irányul... ”

A  tárolás és visszakeresés kérdésével részletesebben foglalkozva jelöli
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meg a. folyóirat rendeltetését a főszerkesztő tollából származó Bevezetés. Ebben 

Parradane a következőket mondja:

nA  tájékoztatási anyag " v i s s z a k e r e s é s e ” néven széles körben, de kü

lönösén tudományos és technikai téren égető problémaként ismerték fel azt a fel

adatot, miképpen lehet az ismeretanyagot azoktól, akik létrehozzák, illetve ponto

sabban kifejezve, az általuk végzett munka Írásos feljegyzéseiből, azokhoz eljut

tatni, akiknek szükségük van reá A  másutt már egyszer elvégzett irodalomku

tatás megismétlése felesleges erő- és költségpocsékolás. Annak a veszteségnek 

összege pedig, amit a feledésbe merült ismeretanyag jelent a világnak, számsze

rűen ki sem fejezhető. Csak most jutottunk el annak felismeréséhez, milyen érté

ket is jelent számunkra Mendel, Wülard, G-ibbs, vagy Tseft munkássága, amiről 

hosszú időszakon át megfeledkezett az emberiség. Ugyan mennyi más munka vár 

még ilyen felfedezésre?

A  tájékoztatási anyag v i s s z a k e r e s é s e  feltételez azonban egy vele azo

nos fontosságú megelőző eljárást is, a tárolást. Itt szerepel azonkívül az áta

lakítás, vagy interpretálás esetleg csak kódolás vagy megfejtés, esetleg szeman

tikus elemzés, sőt talán más nyelvből való fordítás utján történő közbeeső folya

mata is. A z ezekkel kapcsolatban felmerülő problémák: az ismeretanyag elemzé

se, vagy a mutató zás, osztályozás és jelzet elés utján vedé koüácionálási eljárá

sok, a kártyákon, hangszalagon, vagy más eszközön tárolt tájékoztatási anyag 

esetleg gépi vagy elektronikus eljárásokkal való kezelésének technikája és vé

gül a válogatás s a nyert eredmények reprodukálása és közvetítése. Közvetle

nül vagy közvetve tájékoztatási anyag visszakeresésére irányuló kutatómunka a 

betű- és séma-felismerés, a beszéd-elemzés és szintetizálás, a nyelvi elemzés, 

a szemantikai elemzés és a gépi fordítás, sőt még talán a gépi ,9agy,f szerkesz

tése is. Összefüggnek vele a tájékoztatás elmélete, a lélektan s talán még a szo

ciológiai kérdések.

Amikor a jelentkező problémák megközelítése ilyen különböző területek fe

lől s ilyen speciális szempontok szerint történik, akkor nem csodálkozhatunk raj

ta, ha kevés koordinálással találkozunk, s hogy a jelentkező tevékenységek 

gyakran ötletszerüek és rendszert élénk, a megoldás irányában való haladás pe

dig lassú ütemű. A  tájékoztatási anyag tárolásának és visszakeresésének közös 

célja tehát valamennyi ilyen jellegű tevékenység szervezett tudományszakra va

ló koordinálását kívánja meg, olyan uj Önálló tudományággá, amelyben módszere

sen lehet haladni a tényéktől az elmélet, az elméletből kiindulva az uj irányza

tok felé, s ily módon a jelen és jövő problémáinak megoldása irányában.

Most meginduló folyóiratunk az ilyen irányú fejlődésnek támogatását kíván

ja szolgálni. Már maga az a körülmény is a fejlődés akadályául szolgált, hogy
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a tájékoztatási anyag tárolására és visszakeresésére vonatkozó cikkek különfé

le és gyakran obskúrus kiadványok között voltak szétszóródva- Könyvtártudomá

nyi és dokumentációs lap ugyan számtalan jelenik meg, a főként technikai jelle

gű kutatómunka nag, többségének eredményei azonban nem ezekben, hanem o— 

lyan szakdiszciplinák, mint az elektronika, a gépszerkesztés, illetve a nyelvé

szet kiadványaiban látnak napvilágot.

F'olyőiratunk a probléma valamennyi közös célú megközelítési módjának ki

van nemzetközi publikációs szerve lenni. Arra törekszünk, hogy nyilvántartsuk 

a jelzett területeken folyó valamennyi jelentősebb kutatómunkát s ezzel előmoz

dítsuk mind a tudományszakok közötti megértést, mind pedig a nemzetközi együtt

működést. Úgy érezzük, értékes módon járulunk igy hozzá annak a kulcsnak ki

munkálásához, ami a tudomány tárházának, a tudományos irodalomnak valamennyi 

kapuját van hivatva megnyitni.”

MEGJELENT

AZ OSZK MIKROFILM KATALÓGUSÁNAK ELSŐ KÖTETE

/\z Országos Széchényi Könyvtár 
Mikrofilm Osztálya, tervbe vette, hogy 
folyamatosan megjelenteti mikrofilmjeinek

h ír l a p o k
ÉS FOLYÓIRATOK 
M IKRO FILM DE!

címjegyzékét. Elsőként a periodikumok 
mikrofilm-jegyzéke jelent meg.

A  jegyzék egyrészt a Hirlaptár a- 
nyagából állományvédelmi célra készült 
mikrofilmeket, másrészt pedig más ha
sai vagy külföldi könyvtáraktól beszer
zett mikrofilmeket sorolja fel. Szerepel
nek ezek között a legfontosabb több év
tizedes nagy napilapok (Népszava, Bu
dapesti Hírlap, Világ stb.) és az 1848/ 
49-es és az 1919- es forradalmi újsá
gok mikrofilmjei.

A  következő jegyzék, mely előre
láthatólag szintén még ez év végére 
megjelenik, a kéziratok (levelek és a- 
nalekták) mikrofiimjeinek a jegyzéke 
lesz. A  mikrofilmjegyzékek sorozatos 
kiadását a jövő években is folytatni 
kívánják, hogy ezzel a mikrofilmen lé
vő anyag szélesebb körben használha
tóvá váljék.
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A  kiadvány 3* száma a Beveze
tés (X I-X II I *  p.) szerint foiyamato -

san használt olyan műszaki tájékozta
tási rendszerek leírását adja, amelyek 
a szakanyag rendszerbe szedésének 
uj elvein épülnek fel, illetve az anyag 
tárolására és az irodalomkutatásra au
tomatikus berendezést alkalmaznak* A z  
"automatikus berendezés” kifejezés o~ 
lyan adatfeldolgozó berendezésekre vo
natkozik, mint amilyen a lyukkártya, be
rendezés, az általános célú automati
kus digitális számoló-gépek és néhány 
másfajta olyan általános célú berende
zés, amit a műszaki tájékoztatási a- 
nyag tárolására és visszakeresésére 
alakítottak ki*

A  *' Rendszerleirásokban szerepló 
fogalmak jegyzéke" c* fejezet (XV-XVI* 
p.) az egyes szakkifejezések fogalmi 
meghatározását, a ” Jelentés szerkezeti 
beosztása” c. fejezet ( XVI-XX. p.) pe
dig a rendszerek csoportosítását adja.

A  tájékoztatási rendszerek ismerte
tése (XVI-XX, és 3-194* p.) a követ
kező három csoportban történik:

1/ Tájékoztatás anyag-tároló rend
szerek* Ennek alosztályai: kézi, w Uni
term" , ” Peek- a- boo", perem- lyukasz- 
tásu kártya, hasitékolt ( belső lyukasz- 
tásos) kártya, válogató, fényképészeti 
és számológép-rendszer.

2/ Adat-tároló, um. kémiai-biológi
ai tesztek adatait, adminisztratív és e~ 
gyéb adatokat tároló rendszerek.

3/ Általános irodalomkutatás célja
ira szolgáló rendszerek. Ide tartoznak: 

1* a mutatók, bibliográfiák és e- 
gyéb segédkönyvek,

2. géppel végzett kutatást lehe
tővé tevő adattárak.

A  füzet 73 különféle vállalat, illet
ve szervezet 87 nem hagyományos 
rendszerének leírását tartalmazza.

A z  eligazodást a kiadványban 
név-, földrajzi és tárgymutató (195—20Cl 
p.) segíti meg*
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A. WILLINGr S PRESS GUXDB 
UJ KÖTETÉRŐL

A  Willing’s Prés© Guíde cimü - 1874- 
ben indult angol sajtóévkönyv két 
utolsó - 87* (1961. évi) és 88. (1962. 
évi) kötete beérkezett a. szakkönyv
tárba*
Ez az évente megjelenő folyóirat- és 
ujságkatalógus elsősorban Nagy-Bri
tannia és Írország, kisebb részében 
pedig a domíniumok és a Brit Nemzet- 
közösség, s végűi. - erősen válogat
va - a külföld fontosabb periodikairma
inak címjegyzéke.
-Az 1962* évi kötet összesen :150 na
pilap (1961:151), 16 vasárnapi újság 
(1961:17) , 1233 londoni, Londor>-kiil- 
városi, megyei és helyi újság (1961: 
1238), 4399 folyóirat, képes lap, szem
le, kereskedelmi, műszaki, vallási és 
tudományos folyóirat (1961:4576), 1544 
évkönyv (1961:1502) s egyéb, nem 
folyóirat j ellegü, Nagy- Britanniában és 
Írországban megjelenő időszaki kiad
vány címét közli, egyetlen közös be
tűrendben.
A z általános tartalmú lapok cime fett 
verzálissal, a szak-jellegű lapoké let
tel, az évkönyveké stb. kurzívval van 
szedve.
A  cím mellett még a következő adato
kat találjuk: indulási év, megjelenés 
(periodicitás), ár és előfizetési díj (a 
belföldi portódijat is beleszámítva), ki
adó neve, cime, telefonszáma; politikai 
lapok mellett rövidítve a pártállás jel
zése.
A  betűrendes jegyzéket a következő 
mutatók egészítik ki:
A  szakjellegű kiadványok szakmuta
tója, a betűrendbe sorolt tárgyszavak 
szerinti csoportosításban.
Napilapok városok szerinti mutatója 
(külön Anglia: London, majd a többi 
város betűrendben, Wales, Skócia, 
Csatorna-szigetek, Mán szigete, Íror
szág városai) .

Megyei (county) újságok mutatója (a  
fenti területi csoportosításban).
Újságok városok szerinti mutatója 
fenti területi csoportosításbary * 
ír, kereskedelmi és szakjellegű kiad
ványok betűrendes mutatója.
A z  újabb (nagyjából a második világ
háború utáni) címváltozások, összeol
vadások, az indulás és a változás 
dátumával, “»z eredeti címek betűrend
jében ( maga a címjegyzék az uj cím
nél közli az előzményeket is ).
Ezzel lezárul Nagy-Britannia és Íror
szág címjegyzéke. Következnek a do
míniumok és a Brit Nemzetközösség
hez tartozó területek periodikámat, majd 
pedig a fontosabb külföldi újságok és 
folyóiratok, az országok betűrendjében. 
Itt természetesen nagy az aránytalan
ság a válogatásban. Magyarország 
címszó alatt összesen 15 újság adatait 
találjuk. A  szovjet újságoknak és folyó
iratoknak csak a címét közli (többnyire 
angolul), valamint az előfizetési diját, 
összesen 2 l/2 lapon keresztiig

Ae évkönyv végül a következő 
mutatókkal zárul: A  fontosabb angol 
kiadók és az általuk kiadott lapok (a  
periodicitás megjelölésével)* -  Hirde
tő irodák és lapjaik* - Hírügynöksé
gek* — Kiísékészüők* — Hirdetők mu
tatója.

AZ UNION LIST OP SERIALS 

UJ KIADÁSA •

1965-BEN JELENIK MEG-

1965-re tervezi a Wilson Co. a 
11 Union List of Serials" 3- kiadását A z 
uj kiadas az előző 650 könyvtár 
115 000 tételét tartalmazza, s ez egy
ben 2-3000 lappal növeli terjedelmét 
is, Egy betűrendben tartalmazza a má
sodik kiadás és két kiegészítésének 
összes tételét A  munka 1959 szep
temberében kezdődött ét A  költsége
ket a Council on Library Resources 
viseli. (B. of. Med. Libr. 51* vöt 1963. 
1- no* 135. p.)
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A Z  A I D  U J B U L L E T I N J E

A  Könyvtári Figyelő idei első szá
mában (1963. 1. sz. 48-49. p.) tájékoz
tatást adtunk az AID ( Association In
ternational e de Documentalistes - Doku
mentálok Nemzetközi Szövetsége) meg
alakulásáról.

Most érkezett meg a Szövetség

éA^ssvcíaMon
Jurternatíanaíe

Oomtneittalístes

V o l ,  I n '  1 #  f r i m .

szabadlapos kiadású , Bullet in- jenek 
első száma.

A  Skövetség elnöke . G-c P ica rd  ) 
az alábbi bevezető sorokkal indítja út
jára a lapot:

11 Mivel nekem jutott az a kiváltság

kát bemutassam, legyen szabad kösző

ne! eme t fejezni ki mindazoknak, akik 

megj elenésében közreműködtek, első

sorban azoknak, akik, a sok esetben 

igen rövid határidő betartásával, eljut

tatták hozzánk a mostani számunkban 

napvilágot látó cikkeiket.

Amikor szerencsekivánataimmal út

jára bocsátom ezt az uj, mindenki szá

mára nyitva álló folyóiratot, amelyben 

eltérő, de mindig termékeny nézetek 

találkozhatnak egymással, kívánok en

nek a lapnak szives fogadtatást és 

hosszú életet.*9

A  lap három részből áll: a/ cik
kek; b/ egyesületi hírek, levelezés; 
c / hírek.

"A z  O lva sóh oz "  c, bevezetőben 
ezt olvashatjuk:

" Úgy véljük, szívesen veszik olva

sóink, ha a cikkek mellett olyan rövid 

hírek is helyet kaphatnak hasábj alnkon, 

amelyek a nemzeti és nemzetközi doku

mentációs folyóiratok közleményeit kie

gészítik. Örömmel fogadunk tehát minden 

olyan anyagot, amit ez a rovat tartalmaz

hat.

Másrészt viszont azt szeretnénk, ha 

a Bulletin, mint közvetítő szerv, elő

segítené a tagok érintkezését a külföl

di munkatársakkal, ezért megnyitottuk 

az "O lvasótr ibün"  c. rovatot. Bbben 

mindenki feltárhatja problémáit, s ugyan- ' 

ott választ is kaphat kérdéseire.

A  füzet végén ̂ foglalnak helyet a

- s egyben az az öröm - hogy lapun- dokumentációra vonatkozó közlemények,
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a Szövetség titkárának pedig módjában 

áll az illetékes szervekhez továbbítani 

minden olyan kérdést,, ami azok vá la 

szát igényűé

Lapunk jobbá tételét szolgáló min

den javaslatot örömmel és hálával fo

gadunk.”

A z  első számban a következő cik
kek jelentek meg (a z F -fe l jelöltek ma
gyar fordításban is az olvasók rendel
kezésére állanak):

F 2811 GAHHIEEt* F re lyae i Le se rv ice  de Bq cument a tion  du Centre lu teru a tion a l de 
l»E o faaee . X* X.4* «  B* AID* l.vo i*19 62* 
1. bo» 13-15® P®

A nemzetközi GyermektamIrányi Központ 
tá jék ozta tó  szolgálata®   ̂ ^

F 2810 KANIT2* 0«C. ; Les mierocartes et 
la recherche acieafcifique* I. 1*3. »  B®
AXD* !• vol® l%2e 1* no* 11—12* p»

A süJcrokártya és a tudományos kutatás*
(4.43)

F 2812 raiKCT, Jmt Consemmtion et rep- 
roduction des rsiruss et des Jouraauae* 
Association pour la Conaerv&tion et la 
Heproduction phobographique de la Presse. 
I. 1*5* »  Be AXB* 1* voi* 1962* l.ao. 17- 

.19* p®
A folyóiratok és hírlapok megőrzésének 

és reprodukálásának problémái®
(8.3) (4.41)

F 2S09 SAMAXBt <ff* s La reoherche autó
mat! que des docuasents* Feut-on mécanl— 
ser la  recherche des documents* X. 1*2.
® B* AU)* 1* vo.l# 1982* 1* no* 7—10® p* 

Automatizált dokumentusikutatás* Lehet— 
séges—e a gépesítés? . {4*46)

F 2813 SCHMXEBEL* UXrlch* Was dürfen  
wir von dér neuen Technik dér Elektro-

fhotographie ©rwarten? I .  1.1* »  B.AXB.
• vol* ' 1982* 1 * no* 5“,6 * p»
Mi várható az elektrofotográfia  u j 

technikájától? (4*451)

ELŐADÁSOK A  GÉPI ADATFELDOLGOZÁS KÖRÉBŐL

24 orvosi könyvtáros látogatta , 6 
alkalommal azt a 21 órában tartott e -  
loadássorozatot, melyet az IBM szak
emberei tartottak. A z  előadások főbb 
témái a következők voltak:

a könyvtári munkafolyamatok me~ 
chanizálásának szükségessége;

a lyukkártyák bevezetése és al
kalmazása ;

a lyukkártyák főbb gépeinek 
használata a könyvrendelésben, kata
logizálásiban, kölcsönzésben és doku
mentációban;

bevezetés a számitógépek elméle
tébe és azok könyvtári alkalmazása;

az elektronikus rendszerek alkal
mazása a jelen  és jövő orvosi gya
korlatában*, (B, of Med. Libr» 51. vol. 
1963. 1* no. 131* p.J

1962. december 3 és 7 között rö
vid tanfolyamot tartott az atlantai G e
orgia Xnstitute of Technology az infor
máció tárolásának és visszakeresésé
nek matematikájáról, elsősorban ala
pos matematikai tudással rendelkező 
mérnökök és tudósok számára. A  tan
folyam célja a különféle matematikai 
eszközök (Boole-algebra, rácsok, vek
torok, ábrázoló geometria, valószínű- 
ségsz ámitás, információelmélet, szimbo
likus logika és mondattan) tájékoztató 
munkában való alkalmazásának össze
foglalása és programozásra való fe l
használása* ( Scientific Information Notes, 
4. voJL 1962. 5. no. 6. p.)
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