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SZEMLE

Magyarországi időszaki kiadványok kulcscím—ISSN 
jegyzéke (Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nem
zeti ISDS Központ; fel. szerit. Szilvássy Zoltánná. — 
1986. -  Budapest: OSZK, 1986. -  567 p.

A fenti bibliográfiai leírásban feltüntetett felelős 
szerkesztő nem felhőtlen örömű, szerény, ám ezátal ro
konszenves előszavával jelent meg a szóban forgó jegyzék, 
amely azért nevezetes, mert:

— az International Serials Data System (ISDS) kere
tében kibontakozó nemzetközi együttműködés 
terméke,

— a nemzeti könyvtár első ilyen — számítógéppel elő
állított — produkciója,

— Az ISSN széles körű használatának és alkalmazásá
nak elősegítője a könyvtárakban, az információs 
intézetekben és mindenütt másutt, ahol az időszaki

kiadványok azonosításában, visszakeresésében és ellenőrzésében ez az azonosító szám
előnyösen felhasználható.
Mit tartalmaz? 6464 hazai időszaki kiadvány alapadatait (ISSN—kulcscím, amely 

az MSZ 3424/2—82 szabvány meghatározásában ,,az időszaki kiadvány azonosítására és 
nyilvántartása céljából megállapított cím”, s ez -  teszi hozzá ismertetett kiadványunk — 
„az esetek túlnyomó többségében azonos főcímmel” ; megjelenési hely/ek; kiadók, 
indulási és — ha vannak — megszűnési adatok; szakcsoport jelzetek az ETO alapján); még
pedig az 1971 és 1986 közötti időszakból.

Miként használható? A törzsrész betűrendes. Három indexe van, úm. ISSN-kulcs- 
cím mutató, a rövidített kulcscímek mutatója, szakcsoport mutató. A két utóbbi esetében 
a tételszámok vezetnek el a törzsrész kívánt rekordjához. (Tehát a törzsrésznek a betű
renden kívül egy vele párhuzamos, tételszámos rendezési módja is van.)

Van-e még valamilyen másodlagos előnye is a szakmailag belátható elsődlegeseken 
kívül? Igen: aki korszerűen akar dolgozni, a Magyar Nemzeti ISDS Központnál megren
delheti magának a teljes rekordokat. (Hogy mennyiért, azt az előszó nem árulja el.)

A jegyzék azon fogyatékosságai, amelyeket a nem felhőtlen örömű előszó eleve 
bevall:

— az ISO—szabványok változásaiból következő feldolgozási egyenetlenségek,
— számítástechnikai bakik (mintegy harminc -  névelő alatti — hibás besorolás, 

elhagyott vagy éppen felesleges diakritikus jelék).
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Mivel az előszó a jegyzék további kiadásainak tökéletesítése érdekében „megjegyzé
seket és segítő szándékú kritikát” kér, a rencenzensnek a bevallatlan fogyatékosságokra 
is fel kell hívnia a figyelmet. Ezek a következők:

— Elsősorban a megszűnési adatok hiánya tűnik fel. (Tessék megnézni a Műszaki 
Lapszemle OMIKK-kiadványok hosszú sorát. 1982-re ezek mindegyike megszűnt, 
s 1983-ban Szakirodalmi tájékoztató címkezdettel kelt új életre. Jegyzékünk ezt 
a változást nem regisztrálja.)

— Az sem bizonyos, hogy minden volt-van időszaki kiadvány valóban benne van-e. 
(Pl. nem találtam benne A műszaki könyvtár koordinációs kör külföldi időszaki 
kiadványainak jegyzéke című, kedvenc kiadványunkat sem, amelynek ISSN-je: 
0237-045X.)

A jegyzékben tehát nem szabad úgy — egyelőre — megbízni, mint a Bibliában.
A recenzens szerint a számítástechnikai megoldások sem a legfejlettebbek. Túlme

nően a bevallott fogyatékosságokon, a törzsrészből kivirítanak az egyes rekordokhoz író
géppel felvitt ISSN-azonosítók, s elég sok az „írógépeit rekord” is. (Más kérdés, hogy az 
írógép betűformái sokkal kellemesebben olvashatók, mint a számítógépéi.) Ez azonban 
semmiképpen sem „belbecs”-kérdés.

Összefoglalva: noha jegyzékünk használata közben a könyvtárosok és egyéb szak
emberek öröme sem lesz majd felhőtlen, a „haditett” , akár a nemzetközi kooperáció 
áldásai felől, akár a nemzeti könyvtár törekvéseinek korszerűsége felől nézzük, egyértel
műen hasznos és fontos „haditett” marad.
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