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EGY KIS ELŐZETES... A Magyar Szabványügyi Hivatal kezdeményezésére könyvtárügyi 
szakemberek bevonásával évek óta folynak azok a munkálatok, melyeknek végcélja az, 
hogy a magyar könyvtár- és információügy számára rendelkezésre álljon a valamennyi 
dokumentumtípus bibliográfiai leírását szolgáló, az ISBD-k szellemében fogant, egységes 
rendszert alkotó hazai szabványcsalád. A „3424-esek” három tagja már megjelent 
(3424/1—7? Bibliográfiai leírás. Könyvek, 3424/3—79 Bibliográfiai leírás. Szabadalmi 
dokumentumok és 3424/5—80 Bibliográfiai leírás. Szakfordítások), mások a kidolgozás 
stádiumában vannak, vagy éppen a közeli publikálás előtt állnak (3424/2... Időszaki 
kiadványok, 3424/4... Szabványok, 3424/6... Disszertációk, 3424/7... Kutatási jelentések). 
Jelen tájékoztatónkban az időszaki kiadvány-szabványról adunk rövid híradást. — A kidol
gozás során a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy könyvtári gyakorlatunkban e doku
mentumtípus vonatkozásában nincs egységes terminológia, sőt, ami még zavaróbb, az 
egyes fogalmakat más és másképp értelmezik kis és nagy, szakkönyvtárak és közművelő
dési könyvtárak. Éppen ezért a kidolgozók nagy súlyt fektettek a fogalom-meghatározá
sokra. E meghatározások felölelik az időszaki kiadványokkal kapcsolatban használatos, 
vagy éppen újonnan alkotott fogalmak legszélesebb körét. Itt és most csak azokból adunk 
„egy kis előzetest” ,, amelyeket szakemberek és nem-szakemberek egyaránt, szinte nap 
mint nap használnak, talán anélkül, hogy megpróbálták volna — akár csak sajátmaguk 
számára — az adott megnevezés tartalmát elemezni, mibenlétét kifejezni.

Folyóirat: általában szabályos időközökben (kéthetenként/félhavonta, havonta, kéthavon
ta, negyedévenként) megjelenő időszaki kiadvány, amelynek rendeltetése a tudományok, 
az irodalom és a gyakorlati élet egy körülhatárolt területével foglalkozó cikkek, tanulmá
nyok, adatok, rendszerint időtálló anyag közreadása, megtartva az időszerűség követelmé
nyét is. E típus általános jellemzője, hogy egyes számai (füzetei stb.) vegyes, több szerző
től származó cikkanyagot tartalmaznak, továbbá, hogy éves összefoglaló címlappal és 
tartalomjegyzékkel rendelkezik. Vannak azonban — tartalmi vagy szerkezeti felépítésüket 
tekintve — ettől eltérő jellegű folyóiratok -*• referáló lap, részcímes periodikum.

Hírlap (másképp: újság): szabályos időközökben (naponta, de legalább hetenként egyszer) 
megjelenő időszaki kiadvány (napilap, hetilap), amelynek célja az aktuális politikai, 
közgazdasági, irodalmi és egyéb események közlése és értelmezése.

Évkönyv: általában évente megjelenő időszaki kiadvány, amelynek rendeltetése egy 
szakterület vagy testület tudományos eredményeinek, illetőleg munkásságának áttekintő 
ismertetése és/vagy az ezekre vonatkozó adminisztratív, statisztikai és egyéb — rendszerint 
összefoglaló — adatok közlése. Évkönyvnek minősülnek az egy évnél ritkábban (kétéven
te, háromévente stb.) megjelenő időszaki kiadványok is.
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Különszám: folyóiratok, hírlapok, évkönyvek olyan soron kívüli kötete (füzete, száma 
stb.), amely valami különleges okból vagy alkalomból, többnyire ezek állandó tárgykö
rétől vagy terjedelmétől eltérő, rendszerint elütő számozással jelenik meg.

Referáló lap: a folyóirat különleges válfaja, amely nem Önálló cikkeket, hanem másutt 
megjelent cikkek, művek ismertetését közli.

Részcímes periodikum: olyan — évi közös címlappal és tartalomjegyzékkel rendelkező — 
folyóirat, amelynek egy-egy száma (füzete stb.) egy-egy önálló tanulmányt tartalmaz.

Periodikum: a szabályos vagy szabálytalan időközökben megjelenő időszaki kiadvány- 
féleségek bármelyike, a sorozatok kivételével.

Sorozat: olyan időszaki kiadvány, amelynek minden részegysége — a sorozat főcímén 
kívül — részeimmel (saját főcímmel) rendelkezik. A sorozat részegységei lehetnek köny
vek, vagy képezhetnek időszaki kiadványokat.

Időszaki kiadvány: olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely 
egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból 
stb.) áll; ezeket számozásuk, keltezésük vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egy
mástól. Az időszaki kiadványok legfontosabb fajtái (az előállítás módjára való tekintet 
nélkül):

— hírlapok
— folyóiratok
— évkönyvek
— időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjte

mények és hasonlók
— időszakosan megjelenő adat- és címtárak
— időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai
— számozott és számozatlan sorozatok.

(SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ HÍRADÁSA.)
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