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A könyvtári állomány legérzékenyebb része a 
folyóiratállomány, tágabb értelemben az időszaki 
kiadványok csoportja. A használók amúgy is 
megkülönböztetett figyelmet fordítanak a könyv
tárak folyóiratszolgáltatásaira, mert ezek a doku
mentumok hordozzák a legfrissebb információ
kat. Ugyanakkor a folyóiratok kezelésének, fel
dolgozásának sajátosságai, a beszerzésükkel 
kapcsolatos bizonytalanságok, az egyre keményebb 
áremelkedések a könyvtári szakemberektől is fo
kozottabb odafigyelést igényelnek. Nem véletlen, 
hogy regionális és nemzetközi szintű szakmai 
szervezetek tematikájában előkelő helyet foglalnak 
el az időszaki kiadványokkal kapcsolatos problé
mák, (előállítás, közreadás, terjesztés, könyvtári 
kezelés, rendelkezésre bocsátás, a csúcstechni
ka felhasználása stb.). Az IFLA Időszaki kiad
ványok szekciója évtizedek óta nagyszabású prog
ramokat indít és valósít meg a könyvtárak idősza
ki kiadványokkal kapcsolatos munkálatainak 
fejlesztésére. Az utóbbi néhány évben egyes or
szágokban is külön társaságok alakultak az idő
szaki kiadványok problematikájának feltárására, 
megvitatására, így pl. a United Kingdom Serials 
Group, a Dutch NVB Serials Group vagy az USA 
különböző regionális társaságai említhetők meg. 
Ezeknek az egyesületeknek a létrejöttében nagy 
szerepet játszik az információtechnika rendkívül 
gyors és látványos fejlődése. Az említett társasá
gok céljaik között elsősorban azt fogalmazzák 
meg, hogy támogatják az újfajta szakismereteket 
megszerezni kívánó szakembereket, valamint 
összefogják mindazokat a cégeket, intézménye
ket, szakembereket, akik az időszaki kiadványok
kal foglalkoznak. A „serials groupok” tagjaik között 
regisztrálják a különböző kiadókat, folyóiratter
jesztéssel foglalkozó ügynökségeket, adatbázis
előállítókat és természetesen könyvtárakat, 
könyvtárosokat, információs intézményeket. Je
lenleg már szerveződik az Időszaki Kiadványok 
Társaságainak Európai Szövetsége (az előzetes 
híradások alapján általam adományozott név).

A 2. European Serials Conference résztvevői 
között (1992 szept., Hollandia) magyar szakem
berek is jelen voltak, és először talán itt merült fel 
az a gondolat, hogy hazánkban is megtalálná cél
ját és támogatóit egy ilyen érdekeltségű szakmai 
közösség. Néhány vezető könyvtáros, informá
ciós szakember vállalkozott arra, hogy szélesebb 
szakmai közönség előtt ezt az elgondolást ismer
tesse, és lehetőséget adjon a vélemények kinyil
vánítására. Az összejövetelre a Budapesti Mű-
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szaki Egyetem Könyvtár és Információs Központ 
folyóiratolvasójában került sor múlt év novembe
rében, kb. 60-65 vezető könyvtárosszakember 
részvételével. A vélemények egybehangzóak vol
tak; idehaza is szükség van arra, hogy a könyv
táros-információs szakma kiemelkedően fontos 
területének aktuális kérdéseit rendszeres fórumo
kon megtárgyalhassák a szakemberek, a véle
ményeket egyeztessék, közös fejlesztéseket, ku
tatásokat ösztönözhessenek stb. Néhány fontos 
kérdéskört, amellyel jelenleg, illetve a közeljövő
ben foglalkozni kell, a résztvevők -  Vajda Erik be
vezetőié nyomán -  meg is fogalmaztak. A szak
mai társaság hivatalos megalakulása késleke

dett, a formáját illetően eltértek a vélemények. 
Célszerűnek látszott, hogy a döntéshez még to
vábbi elképzeléseket is gyűjtsön össze a szerve
ző gárda. A jelenlévők Kominka Lászlónét (Or
szágos Mezőgazdasági Könyvtár), Tószegi Zsu
zsannát (Országos Széchenyi Könyvtár), Liszkay 
Bélát (Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és 
Információs Központ) kérték fel a szervező mun
kák összefogására.

A Periodika Kör munkája tehát megindult, 
már első jelentős akciójáról, ,/Kz időszaki kiad
ványok aktuális kérdései" című rendezvényről is 
beszámolhat. NagyZsoltné alábbiakban olvasha
tó előadása is ezen a rendezvényen hangzott el.

ŰJ, NAGY HÍRLAP-ADATBÁZISOK. -  Az US Hírlap program célja: lelőhely-jegyzéket készíteni a gyarmati kor 
óta az Egyesült Államok területén megjelent hírlapok számairól, gépi adatbázist szerkeszteni a címekről és 

mikrofilmre vinni a fontosabb kiadványokat. Eddig 22 USA-állam könyvtárainak adatait dolgozták fel,
40 millió dollár költséggel; a következő évtized közepére tervezik a munka befejezését. -  Az 1801 előtti 
angol kiadványok rövidített leírású jegyzékében (English Short-Title Catalog) a hírlapok nem szerepelnek; 

ezt a hiányt pótolja majd az Early English Serials Project, amelyet a University of California (Riverside) 
indított el. Ennek keretében az Angliában és gyarmatain 1801 előtt megjelent összes időszaki kiadvány 

címéről készítenek gépi nyilvántartást, példányaikról pedig központi katalógust.
(LINC News, 1994. 14.sz.)

KÖNYV-EMBARGÓ. -  A Könyvkiadók Nemzetközi Egyesülete (IPA) az Unesco támogatásával felkérte az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsát, vegye ki a könyveket és folyóiratokat az embargós szankciók 
érvénye alól. A válasz: az erre vonatkozó határozat nem intézkedik a könyvek és folyóiratok általános 

mentesítéséről, a Tanács viszont esetenként „továbbra is figyelembe vesz egyedi mentesítési kérelmeket” .
(International Publishers Bulletin, 1992. 2.sz.)
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