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MEGÚJULÁS KÉRDŐJELLEL?
Válasz Mezey László Miklósnak*

SÁNDOR ERNŐ -  SONNEVEND PÉTER

Nem gyakori az az öröm, amellyel Mezey László Miklós a szakmabelieket megörven
deztette : bírálatot írt az egyik nemzeti könyvtári szolgáltatás, a cikkrepertórium átalakí
tásáról, ezzel kapcsolatos gondolatairól, gondjairól. A téma iránti eleven érdeklődést már 
a három évvel ezelőtti egyesületi vita is előrevetítette. (Legalább zárójelben hadd kívánjunk 
hasonló részvételt a“többi „központi szolgáltatás” sorsában is, remélve, hogy néhai Csűry 
István és Szentmihályi János elejtett stafétabotját lesz, aki hivatottan átveszi.)

Örömünk azonban nem üröm nélküli, mivel bírálónk terjedelmes írása: 1. kevés 
pontos érvet, önálló gondolatot; 2. kevés hasznosítható javaslatot tartalmaz. E fenntartá
sainkat alábbiakban indokoljuk. Ám előbb egy stilisztikai észrevétel: ismerjük és elfogad
juk a honi hagyományt, miszerint a bíráló — a közösséget, a nyilvánosságot képviselve — 
többesszám első személyben nyilatkozik, de kételyünk támad, ha Mezey László Miklós 
„végső összegzésében” már „valamennyi használó” nevében kívánja ezt tenni. (Esetünk
ben a többesszám csupán a válasz szerzőpárosát — a kiadvány felelős szerkesztőjét 
s a szerkesztőség felelős vezetőjét jelöli.)

Bírálónk pro és kontra érvei, állásfoglalásai

Tekintsük át előbb bírálónk egyetértő észrevételeit!
Mezey László Miklós elfogadja a nemzeti könyvtár vezetőségének döntését, amely

nek alapján a Repertórium a szerkezeti reform keretében „tematikában — ésszerűen — 
zsugorodott” (miért éppen zsugorodott?), azáltal, hogy a mezőgazdasági, műszaki és 
orvosi szakbibliográfiákat az illetékes szakközpontok gondozzák, velünk együttműködve, 
tehát hasznosítva a tőlünk kapott ún. „szóródó” anyagot.

Bírálónk néhány szakterületet vizsgálva úgy látja, hogy „valamelyest szélesedett 
a földolgozott folyóiratok, lapok száma? Szeretnénk ezt teljes adatokkal illuszt
rálni: 1980 júniusában, amikorra a nem folyóirat jellegű kiadványok (évkönyvek stb.) 
feldolgozása viszonylag teljessé vált, 615 forrásból dolgoztunk, 1982 januárjában pedig 
már 736-ból. Tehát valóban „valamelyest szélesedett” a forrásbázis.

* Könyvtári Figyelő. 1982/2. 133 —142.p.
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Ha jól értjük, bírálónk egyetért a szakrend általunk foganatosított egyszerűsítésével 
(„összeszedettebbé vált az anyag és áttekinthetőbbé” bár sajnálja a helytörténet beolvasz
tását a Magyarország története szakcsoportba. (Ez nem elvi kérdés, valóban elképzelhető 
önálló szakcsoportként is, bár szerintünk a magyar hely történetírás a magyar történet- 
tudomány része, s a vonatkozó anyagok visszakeresését a tárgymutató segítségével biztosí
tottnak látjuk.)

„Mindenképpen fejlődést mutat az új Repertórium mutatója a korábbihoz képest... 
Az újhoz már igazi tárgymutató csatlakozik...” — olvassuk a támogató állásfoglalást. 
A tárgymutató elemző értékelését is szívesen vettük volna...

Következzenek ezután az írás bíráló megállapításai.
„Jogos kérdések” — szögezi le bírálónk tömören Zöldi Péter azon aggályaival kap

csolatban, hogy hova vezethet a Repertórium „felszeletelése” , s a szakbibliográfiák okán 
netán az MNB Könyvek Bibliográfiája is felosztható. Zöldi inkább szellemes mint megala
pozott kérdésfeltevésével nem kívánunk vitázni, csak megígérjük, hogy nem szándékozzuk 
felszeletelni a nemzeti könyvbibliográfiát, viszont nem átallunk ellentmondást sejteni 
bírálónk ,jogos kérdései” és fentebb idézett pozitív állásfoglalása (ld. „tematikában 
— ésszerűen — zsugorodott”) között.

A bírálat Elemzés című fejezetében leírtak számos—a Repertórium 1980. és 1981. 
évi 3—3 számára vonatkozó — adatsorral lényegében társadalomtudományi válogatási 
elveinket-gyakorlatunkat kérdőjelezik meg. (Némely adatsor célzatát nem egészen értjük, 
mint pl. a terjedelem-csökkenésre vonatkozót; mi mindenesetre azt az eredményt, hogy 
a füzetek összterjedelme 1981-re a felére, 200 nyomdai ívről 100-ra csökkent, örömmel 
konstatáljuk.)

Bírálónk láthatóan küszködik a nemzeti bibliográfiai teljesség kérdésével, érezve, 
hogy ez cikkek esetében másképpen jelentkezik, mint a könyveknél és egyéb dokumen
tumtípusoknál. Egy helyütt úgy vélekedik, hogy a) a nemzeti cikkbilbiográfía „szükség
szerűen válogató” , b) a Repertórium a „számára megmaradt területeken sem teljességre 
törekvőén” listázza az anyagot. Mi az első megállapítással bátorkodunk egyetérteni, amit 
úgy értelmezünk, hogy a még oly pontos gyűjtőköri határok betartása sem jelenthet 
mechanikus eljárást.

Bírálónk a 3—3 vizsgált szám társadalom- és természettudományi tételszámai alap
ján úgy véli, hogy „valamelyes csökkenés tapasztalható mindkét tudományág területén” . 
Hadd vessük mi össze az általunk korábban vizsgált 1979-es évet (ld. Könyvtári Figyelő. 
1980/6. 603.p.) az 1981. évvel. Társadalomtudományi tételek: 9902 (1979 — 12309 
(1981); természettudományi tételek: 2740 (1979 — 2911 (1981). A többlet 2407, illetve 
171 címleírás.

Forrásainkat vizsgálva bírálónk kevésnek találja a napilapokból válogatott cikkek 
számát, s külön felhívja a figyelmet a „tudomány számára hasznosítható írásokon” kívül 
a művészeti bírálatokra, kritikákra. Mi a napilapokból is az általánosan érvényesített gyűj
tőköri elvek szerint választjuk ki a tanulmányértékű — vagy azt megközelítő — írásokat. 
Nem kívánunk tehát a napilapok esetében más elveket érvényesíteni — akkor más lenne 
a repertóriumunk. A kérdés megvilágítása végett lássunk egy konkrét külföldi példát: a 
cseh repertórium — készül a prágai Állami Könyvtár szerkesztésében — mintegy 450 idő-
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szaki kiadványból évente közel 60 000 tételt dolgoz fel, igaz, hogy nem 9, hanem 20 
munkatárs közreműködésével, s nem nyomdakész kéziratot állítanak elő, hanem cédula
anyagot, ráadásul az átfutási idő — a forrás beérkezésétől a bibliográfiai füzet megjelené
séig — 1,5 év, míg nálunk csak 0,3 év.

Mezey László Miklós a Repertórium tételeit „szúrópróbaszerűen összevetette néhány 
általa közölt (közölt? — a szerzők megjegyzése) folyóirat tényleges közleményeivel’.’ 
Egyes példái számszerűek, a folyóirat közleményeinek számát veti össze a Repertórium 
által leírtak számával. Legkirívóbb példája szerint a Repertórium „1981. júniusi száma 
a Helikon 1980. З^Ф. számában megjelent 21 eredeti közleményből hetet vett számba” . 
A Helikon-szám törzsanyaga (209 -328.p.) tematikus összeállítás az orosz szimbolizmus
ról; ezt összefoglaló leírással jeleztük a 7596. tételszámon (ugyanitt utalunk a 281—283. 
oldalakon található bibliográfiára). Az anyag első, nagyobbik része (211—280.p.) négy 
terjedelmesebb cikket tartalmaz (Id. a 7595., 7592., 7602. és a 7600. tételeket), majd 
szemelvénygyűjtemény következik (284—328.p.) amely egy féloldalas bevezetőből 
(Gránitz I.) és nyolc szimbolista (A. Belij, A. Blok, V. Brjuszov stb.) 13 rövidebb korabeli 
írásából (írásrészletéből) áll. E 2—5 oldalas szemelvényeket tételesen nem analizáltuk 
(kivéve egyet, ld. 6545.), létükre az összefoglaló leírás utal. (Egyébként a témára utaló 
összes tételszám fellelhető a „szimbolista dráma, orosz” ... stb. tárgyszavaknál.) A folyó
iratszámban három további — más témába vágó — írás olvasható (329—354.p.), ezekről 
szintén önálló címleírások készültek (7587., 7601. és 7594. tételszám). Valóban meg
károsítottuk volna a felhasználót, ahogy ez bírálónk odavetett adataiból következne?

A továbbiakban tételesen is a fejünkre olvassa, hogy a Kritika néhány számából 
„olyan fontos és terjedelmesebb írások maradtak ki (a Repertóriumból -  S.E.—S.P.), mint 
Bokor Péter: Egy év Kovács Imre életéből (3.sz. 7—ll.p .) ;  Sík Csaba: Komlós Aladárról 
(3.sz. 26.p.); Mocsár Gábor: Tények, Tanú, Napló (4.sz. 18—19.p.); Testvérkiadók. 
(5.sz. 2—6.p.); Vörös T. Károly: Pro és kontra a krimiről (5.sz. 14—16.p.)” . Bírálónkat 
feltehetően cserben hagyta az éberség: kérjük a pártatlan olvasót és repertórium-használót, 
lapozza fel bibliográfiánk 1981. évi 8. számának 8964., 9786., 9876., 8872. és 9770. 
sorszámú tételeit. Döntsenek a tények.

Mezey László Miklós ezek után arról tudósítja az olvasót, hogy „viszonylagos 
pontosságra törekvő becslést” végzett a FSZEK szociológiai dokumentációs osztálya, 
bibliográfiai osztálya, valamint a Budapest-gyűjtemény által a hazai időszaki kaidványok- 
ból készített „címfölvételek hozzávetőleges adataira” vonatkozóan. (Közbevetve: talán 
nem titkosak a pontos adatok egy FSZEK-munkatárs számára, hogy becslésekkel kell 
bajlódnia?) E „hozzávetőleges adatok” összevetése a Repertórium megfelelő szakcsoport
jainak tételszámával nem tűnik teljesen korrektnek. 1. A szociológiai osztály által gondo
zott szakbibliográfia tematikája jelentősen túllép a szűkebben vett szociológia határain 
(ld. belpolitikai, statisztikai, demográfiai, történelmi stb. írások); e témák a Repertórium
ban más szakcsoportokban találhatók. 2. Az irodalomtudomány szakban kritikákkal, 
recenziókkal tetézett számot ad meg — nálunk az irodalmi recenziók nem tartoznak 
a gyűjtőkörbe, annál inkább a Látóhatár igen jó negyedéves összeállításába, nem is beszél
ve az OSZK által felvállalt éves magyar irodalmi és irodalomtudományi bibliográfiáról, 
amely a FSZEK évi 5400 tételének mintegy dupláját közvetíti. (Most mi utaljunk a szak-
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bibliográfiákkal mérhető repertorizálás teljességére?) 3. A Budapest-gyűjtemény hasonló
an impozáns, évi 4500 tétele a helyismereti információszükségletet szem előtt tartva 
— helyesen — nem a tanulmány értékű írásoknál vonja meg a gyűjtőköri határt, s ezért 
a Repertóriummal való közvetlen összevetése ingoványos talajra visz. A helytörténeti 
anyag feltárására még álljon itt egy konkrét példa: a bírálónk által is vizsgált repertórium
füzetben (1981. 8.sz.) a tárgymutató 231 közvetlenül helyismereti vonatkozású tárgyszót 
tartalmaz (gyakorlatunkban általában egy közlemény tárgyszót kap).

A fentiek alapján nincs módunkban egyetérteni bírálónk sommás értékelésével, 
amely szerint 1981-ben az „MNB IKR még nem tudott eleget tenni azoknak a megnöve
kedett minőségi követelményeknek, amelyeket indulásakor szerkesztői vállaltak, s ame
ly e t^ ) valamennyi használója joggal elvárna” .

Bírálónk javaslata

Mezey László Miklós véleménye szerint „előbbre mozdítaná az MNB IKR ügyét egy 
általam (S.P.) leírt ,óhaj’ — nekünk jobban tetszik az eredeti ,kívánatos irány’ kifeje
zés — amelynek értelmében az egyszeri feldolgozás érvényesítése jelentene további előre
lépést. Viszont nem tudunk komolyan foglalkozni bírálónk konkrét ötletével, aki olyan 
központi feldolgozást irányoz elő, amely a ,legfontosabb kéttucatnyi hazai folyóiratot, 
lapot’ 100%-os teljességgel repertorizálná” . A javaslattévő szerint ezáltal „csakugyan 
megbízhatóbbá válna a hazai cikktermés repertóriumi földolgozása, temérdek erő szaba
dulna föl a párhuzamosan végzett munkák sora alól” . Most bennünk merülnek fel „jogos 
kérdések” : hogyan lehetne a 7—800 kiadvány közül kiválasztani a 24 legfontosabbat, 
s ki lenne az, aki éppen a legfontosabb kiadványok konkrét elemzéséről könnyű szívvel 
lemondana, s megelégedne a közlemények bibliográfiai leírásával (nem is beszélve a „több
száz helyen” felmerülő, a tartalmi feltárásra irányuló igényekkel); s egyáltalán, nem kissé 
„népkönyvtári” ízű-e két tucat kiadványra korlátozni a központi feltárás illetékességét?

Mi valahogy szerényebbek vagyunk a végrehajtott szerkezeti reform után, s valósabb 
együttműködési területeket szeretnénk találni — mások mellett a FSZEK illetékeseivel 
is, kölcsönös erővel, de elvi alapként szem előtt tartva eltérő funkcióinkat. (A FSZEK 
szerepvállalásának egyik lehetséges változatáról — a helyismereti információgyűjtés 
koordinálásáról — óvatos formában szó esett korábbi Figyelő-cikkünkben, ld. 1980/6.sz.
608.p.)

Utolsó megjegyzéseink a bírálat „jelhasználatára” vonatkoznak. Nem értjük, kissé 
furcsának találjuk — sa  magunk részéről követésre nem méltónak — azt a takarékos-nagy
vonalú eljárást, ahogy Mezey László Miklós korábbi szövegeinkkel bánik. Hosszabb szaka
szokat vett át tőlünk, többnyire idézőjel nélkül, átigazított stílusban, s az odabiggyesztett 
hivatkozási számokból kiindulva is csak filológusi nyomozással deríthető ki, hogy egy 
mondat, vagy netán több szakasz származott-e tőlünk. (Csak egy példa erre a 3. számú 
hivatkozás szövegkörnyezete. E hosszú szakaszt s a megelőző eredetijét ma is vállaljuk, 
más kérdés, hogy a megtört gondolatívű másolatot szívesen hagyjuk meg bírálónknak.)
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Végül a bírálat címébe emelt „megújulás” szóról és a kérdőjelről. Az 1978-ban meg
jelent Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „megújulás: az a folyamat, ill. jelenség, tény, 
hogy valami megújul” , „megújul: ismét (szinte) újjá, éppé, Ш. frissé, elevenné válik”. 
A „megújulás” kifejezést nem mi választottuk minősítésül, de a meghatározás alapján 
— s bírálónk gondolatait mérlegre téve — nem érezzük minden tekintetben indokoltnak 
a címben utána álló kérdőjelet.

Hírek a könyvtári terminológiáról

— „A könyvtári terminológia aktuális problémái” címmel 1979-ben Rigában konferenciát 
tartottak a szovjet könyvtárosok, amelynek anyagát a moszkvai Lenin Könyvtár gyűjte
ményes kötetben adta közre. A konferencián a könyvtári terminológia fejlődésének sokol
dalú bemutatására törekedtek: a terminológiai munka eredményeinek összegzése; 
a könyvtári terminológia nyelvészeti kérdései; a könyvtári terminológia kapcsolatai a 
könyvvel foglalkozó más tudományokkal; a szakkifejezések létrejöttének elvei (főképp 
az osztályozás és a katalogizálás terminológiájának a példáján); a szövetséges köztársasá
gokban (Lett, Litván, Észt, Örmény SZSZK) folyó terminológiai munka bemutatása; 
a könyvtári terminológia egységesítése, szabványosítása, terminológiai szótárak összeállí
tása. — A konferencia ajánlásainak egyik legfontosabb pontja, hogy az Állami Lenin 
Könyvtárban hozzanak létre terminológiai szolgálatot, amelynek fő feladata a könyvtári 
terminológiai munka koordinálása.

— A könyvtári terminológia máshol is az érdeklődés középpontjába került. A prágai 
UVTEI (Üstredí vëdeckÿch, technickÿch a ekonomickÿch informací) könyvtártudományi 
és informatikai terminológiai szótársorozat kiadását kezdte meg 1979-ben. A szakkifeje
zéseket a hazai és külföldi szakszótárakból, ül. nagyobbrészt a hazai és a külföldi szakiro
dalom dokumentációs feldolgozása során épített terminológiai kartotékból válogatták ki. 
A cseh kifejezéshez rövid cseh nyelvű értelmezés kapcsolódik, és a legtöbb esetben meg
adják a kifejezés angol, francia, német és orosz nyelvű megfelelőit is. A szótár két részből 
áll: első része a szakkifejezéseket tartalmazza betűrendben, a cseh és idegen nyelvű 
mutatókban pedig az inverz alakok és a szinonimák is szerepelnek. — A szótársorozat 
809 kifejezést tartalmazó első kötete „Információs források” címmel a primér és szekun
dér dokumentumtípusok megnevezését adja közre, a további kötetek a dokumentumok 
feldolgozása, az információs állományok, az információs szolgáltatások, az információ 
felhasználása körében használt kifejezéseket gyűjtik majd össze.

Az Aktual'nüprobléma term inologii bibliotecsnogo delà 
(Szbornik naucsnüh trudov. Moszkva, Gosz. b-ka. SZSZSZR

im. V. I. Lenina, 1981. 126 p.) és az 
Inform acni pram eny. Term inologicky slovník 

(Sest. Éva Hlavatá a kol. Praha, UVTEI, 1979. 331 p.
/Terminologie informatiky, l.sv./) kiadványok alapján

RÁCZ ÁGNES híradása.
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bibliográfiákkal mérhető repertorizálás teljességére?) 3. A Budapest-gyűjtemény hasonló
an impozáns, évi 4500 tétele a helyismereti információszükségletet szem előtt tartva 
— helyesen — nem a tanulmányértékű írásoknál vonja meg a gyűjtőköri határt, s ezért 
a Repertóriummal való közvetlen összevetése ingoványos talajra visz. A helytörténeti 
anyag feltárására még álljon itt egy konkrét példa: a bírálónk által is vizsgált repertórium
füzetben (1981. 8.sz.) a tárgymutató 231 közvetlenül helyismereti vonatkozású tárgyszót 
tartalmaz (gyakorlatunkban általában egy közlemény 2 -4  tárgyszót kap).

A fentiek alapján nincs módunkban egyetérteni bírálónk sommás értékelésével, 
amely szerint 1981-ben az „MNB IKR még nem tudott eleget tenni azoknak a megnöve
kedett minőségi követelményeknek, amelyeket indulásakor szerkesztői vállaltak, s ame- 
lyet(?) valamennyi használója joggal elvárna”.

Bírálónk javaslata

Mezey László Miklós véleménye szerint „előbbre mozdítaná az MNB IKR ügyét egy 
általam (S.P.) leírt ,óhaj’ — nekünk jobban tetszik az eredeti ,kívánatos irány’ kifeje
zés — amelynek értelmében az egyszeri feldolgozás érvényesítése jelentene további előre
lépést. Viszont nem tudunk komolyan foglalkozni bírálónk konkrét ötletével, aki olyan 
központi feldolgozást irányoz elő, amely a »legfontosabb kéttucatnyi hazai folyóiratot, 
lapot’ 100%-os teljességgel repertorizálná”. A javaslattévő szerint ezáltal „csakugyan 
megbízhatóbbá válna a hazai cikktermés repertóriumi földolgozása, temérdek erő szaba
dulna föl a párhuzamosan végzett munkák sora alól”. Most bennünk merülnek fel „jogos 
kérdések” : hogyan lehetne a 7—800 kiadvány közül kiválasztani a 24 legfontosabbat, 
s ki lenne az, aki éppen a legfontosabb kiadványok konkrét elemzéséről könnyű szívvel 
lemondana, s megelégedne a közlemények bibliográfiai leírásával (nem is beszélve a „több
száz helyen” felmerülő, a tartalmi feltárásra irányuló igényekkel); s egyáltalán, nem kissé 
„népkönyvtári” ízű-e két tucat kiadványra korlátozni a központi feltárás illetékességét?

Mi valahogy szerényebbek vagyunk a végrehajtott szerkezeti reform után, s valósabb 
együttműködési területeket szeretnénk találni — mások mellett a FSZEK illetékeseivel 
is, kölcsönös erővel, de elvi alapként szem előtt tartva eltérő funkcióinkat. (A FSZEK 
szerepvállalásának egyik lehetséges változatáról — a helyismereti információgyűjtés 
koordinálásáról — óvatos formában szó esett korábbi Figyelő-cikkünkben, ld. 1980/6.sz.
608 .p.)

Utolsó megjegyzéseink a bírálat „jelhasználatára” vonatkoznak. Nem értjük, kissé 
furcsának találjuk — sa  magunk részéről követésre nem méltónak — azt a takarékos-nagy
vonalú eljárást, ahogy Mezey László Miklós korábbi szövegeinkkel bánik. Hosszabb szaka
szokat vett át tőlünk, többnyire idézőjel nélkül, átigazított stílusban, s az odabiggyesztett 
hivatkozási számokból kiindulva is csak filológusi nyomozással deríthető ki, hogy egy 
mondat, vagy netán több szakasz származott-e tőlünk. (Csak egy példa erre a 3. számú 
hivatkozás szövegkörnyezete. E hosszú szakaszt s a megelőző eredetijét ma is vállaljuk, 
más kérdés, hogy a megtört gondolatívű másolatot szívesen hagyjuk meg bírálónknak.)

Könyvtári Figyelő 28(1982)3



Válasz Mezey László Miklósnak 257

Végül a bírálat címébe emelt „megújulás” szóról és a kérdőjelről. Az 1978-ban meg
jelent Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „megújulás: az a folyamat, ill. jelenség, tény, 
hogy valami megújul” , „megújul: ismét (szinte) újjá, éppé, Ш. frissé, elevenné válik”. 
A „megújulás” kifejezést nem mi választottuk minősítésül, de a meghatározás alapján 
— s bírálónk gondolatait mérlegre téve — nem érezzük minden tekintetben indokoltnak 
a címben utána álló kérdőjelet.

Hírek a könyvtári terminológiáról

— „A könyvtári terminológia aktuális problémái” címmel 1979-ben Rigában konferenciát 
tartottak a szovjet könyvtárosok, amelynek anyagát a moszkvai Lenin Könyvtár gyűjte
ményes kötetben adta közre. A konferencián a könyvtári terminológia fejlődésének sokol
dalú bemutatására törekedtek: a terminológiai munka eredményeinek összegzése; 
a könyvtári terminológia nyelvészeti kérdései; a könyvtári terminológia kapcsolatai a 
könyvvel foglalkozó más tudományokkal; a szakkifejezések létrejöttének elvei (főképp 
az osztályozás és a katalogizálás terminológiájának a példáján); a szövetséges köztársasá
gokban (Lett, Litván, Észt, Örmény SZSZK) folyó terminológiai munka bemutatása; 
a könyvtári terminológia egységesítése, szabványosítása, terminológiai szótárak összeállí
tása. — A konferencia ajánlásainak egyik legfontosabb pontja, hogy az Állami Lenin 
Könyvtárban hozzanak létre terminológiai szolgálatot, amelynek fő feladata a könyvtári 
terminológiai munka koordinálása.

— A könyvtári terminológia máshol is az érdeklődés középpontjába került. A prágai 
UVTEI (Ustredí védeckÿch, technickÿch a ekonomickych informací) könyvtártudományi 
és informatikai terminológiai szótársorozat kiadását kezdte meg 1979-ben. A szakkifeje
zéseket a hazai és külföldi szakszótárakból, ill. nagyobbrészt a hazai és a külföldi szakiro
dalom dokumentációs feldolgozása során épített terminológiai kartotékból válogatták ki. 
A cseh kifejezéshez rövid cseh nyelvű értelmezés kapcsolódik, és a legtöbb esetben meg
adják a kifejezés angol, francia, német és orosz nyelvű megfelelőit is. A szótár két részből 
áll: első része a szakkifejezéseket tartalmazza betűrendben, a cseh és idegen nyelvű 
mutatókban pedig az inverz alakok és a szinonimák is szerepelnek. — A szótársorozat 
809 kifejezést tartalmazó első kötete „Információs források” címmel a primér és szekun
dér dokumentumtípusok megnevezését adja közre, a további kötetek a dokumentumok 
feldolgozása, az információs állományok, az információs szolgáltatások, az információ 
felhasználása körében használt kifejezéseket gyűjtik majd össze.

Az A ktua l'nüe  problem ü term inologii bibliotecsnogo  
(Szbornik naucsnüh trudov. Moszkva, Gosz. b-ka. SZSZSZR

im. V. I. Lenina, 1981. 126 p.) és az 
Inform acni prameny. Term inologicky slovník 

(Sest. Éva Hlavatá a kol. Praha, UVTEI, 1979. 331 p.
/Terminologie informatiky, l.sv./) kiadványok alapján

RÁCZ ÁGNES híradása.
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