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ELSŐ KÉTÉVES KUMULÁCIÓJA

A  w Magyar Könyvé szét 
196:1-1962M most megjelent 
kötete az 1941 óta szünete
lő kumulatív nemzeti bibliog
ráfiai sorozat első folytatása, 
a Magyar Nemzeti Bibliográ
fia kéthetente megjelenő füze
teinek anyagát kumulálja. 
Szerkezete ugyanaz az ETO 
alapján álló szakrend, ame
lyet a Magyar Nemzeti Bib
liográfia használ, bő betűren
des mutatója pedig egyedi 
müvek visszakeresését teszi 
lehetővé. A  könyveken kívül, 
éppúgy, mint a Magyar Nem
zeti Bibliográfia, a zenemüve
ket, hanglemezeket és a tér
képeket is közli, sorozati mu
tatója pedig a két évben meg
jelent sorozatok részletes át
tekintését adja. A  több szak
csoportba kívánkozó, vagy 
vegyes tartalmú müvek ese
tében rövidített cimleirásu, e- 
gyedi szakutalók igazitják el 
a keresőt ahhoz a szakcso
porthoz, amelyben a mü tel
jes címleírása található.
A  cimleirások az Országos 
Széchényi Könyvtár raktári 
jelzeteit, a könyvkereskedel
mi forgalomban megjelent mü
veknél a raktári szakcsoport

számot és Cutter-féle betűrend! jeleket is kozlik, tehát egyrészt az Országos 
Széchényi Könyvtárban történő olvasás esetében a ka ta lógus  használatot 
feleslegessé teszik, másrészt más könyvtárakban a müvek szakrencü raktáro
zási jelzeteit adják meg.

A z idegen nyelvű összefoglalókat tartalmazó müvek címleírásai az ösz- 
szefogialókról a megfelelő idegen nyelven értesitenk, igy a Magyar Könyvészet 
külföldi használatát is nagymértékben megkönnyítik. A  Magyar Könyvészet nem
zetközi felhasználásá t; segíti elő a francia nyelvű előszó is, amely részletesen 
közli a bibliográfiára vonatkozó tudnivalókat. ( HM)
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A  FOLYÓIRATOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK  

GÉPESÍTÉSE a  w a s h in g t o n i o r v o s t u d o m á n y i

EGYETEM KÖNYVTÁRÁBAN

A  Washington University Schooi of Medicíne Líbrary 1963 szep

tember 5-7-én tartotta Saint Louis- bán (Missouri) szünpozionját a gé

pi berendezések könyvtári használata tárgyában. A  szlunpozion célja 

kettős volt:

1 / a gépi berendezések s ezek között is elsősorban az elektro

nikus számológépek könyvtári felhasználhatósága területének megvilá

gítása. általában,

2/ a Washington University Schooi of Medicíne Líbrary által 1961 

októbere óta folytatott kísérlet eredményeinek bemutatása.

A  bevezető előadást a könyvtár igazgatója, Esteile Brodman 

tartotta-. A z  embert segítő gépi berendezések használatának története 

és elvi alapjad, különös tekintettel arra a kérdésre, milyen alkalmazást 

nyernek a gépek a könyvtárakban. A  következő előadások tárgya töb

bek között: az un. Unit record gépsorok alkalmazásába való bevezetés, 

az un. Monsanto kötetkatalógus tervének esettörténete, az elektronikus 

számitógép- rendszerek használatába való bevezetés, a számítógépek 

könyvtári alkalmazása, az IBM dokumentumiró rendszer bemutatása, a 

nagykőncyvtári gyűjtemények automatizálásának problémái voltak.

A  Washington University Schooi of Medicíne Library- ba folyó kí

sérletről az alábbiakban külön számolunk be.
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Könyvtári munkák gépesítése a kösáp- 
nagyságu orvosi könyvtárban.

(4.4) (3.35)

1903-ban nagy szenzációt keltett 

egy cikk a Medical Library and 

Historical Journal-bán, mely java

solta, hogy használjanak a könyv

tárak írógépet a katalogizáláshoz. 

Ez volt az első lépés az amerikai

orvosi könyvtárak gépesítésében.

Ma a 11 gépi módszerek'’ drága elektronikus berendezéseket jelentenek. A  

nagy költség miatt a legtöbb könyvtár azt gondolja, hogy csak a könyvtáróriá- 

sok (a Library of Congress, vagy a National Library of Medicíne) engedhet -
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