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KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK KÖZPONTI KATALÓGUSA
(KFKK)

SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ

1978-ban, az IFLA 44. konferenciája alkalmával (Strbske Pleso) az Időszaki Ki
adványok Szekciója (Section on Serial Publications) meghirdette az ún. „union list of 
serials project”-et, azt a tervet, melynek értelmében ki kell dolgozni az időszaki kiadvá
nyok lelőhelyjegyzékeinek összeállítását szabályozó nemzetközi irányelveket. A javaslat- 
tevők, Ross Bourne (British Library, London) és Erica Ljungdahl (Library of Stockholm 
University) hivatkoztak arra, hogy a világszerte nagy visszhangra talált UAP program 
ráirányította a figyelmet a lelőhelyjegyzékekre, melyek a dokumentumokról nyújtott 
bibliográfiai információn túl azok hollétéről és hozzáférhetőségéről is tájékoztatnak. 
Hangsúlyozták azonban azt is, hogy az eltérő szerkezetű, adattartalmú és jelrendszerű 
jegyzékekben az átlaghasználó csak nehézkesen és nagy időráfordítással igazodik el, ezért 
sürgős szükség lenne az elvek tisztázására, a fennálló gyakorlat széles körű elemzésére és 
ezek alapján, végcélként, az általánosítható szabályok nemzetközi szabványosítására.

A feladat első részét — az elemzést, az irányelvek és az ajánlások kidolgozását — az 
IFLA felkérésere és az Unesco anyagi támogatásával Jean Whiffin Victoria, British Co
lumbia, Canada) végezte el. Az 1981. évi lipcsei IFLA konferencián bemutatott első ter
vezetet a szekció körözte, megvitatásra az idei montreali találkozón került sor.

Minden érdekelt szakember, közöttük e sorok írója is, egyetért a fenti célkitűzés
sel — megvalósítását szükségesnek és lehetségesnek tartja. Az időszaki kiadványok köz
ponti katalógusának irányításában, a lelőhelyjegyzékek szervezésében nyert több éves
évtizedes tapasztalat azt mondatja velünk, hogy a tervezett egységesítés a gondok tekin
télyes részén enyhítene: megszabná e kiadványtípus funkcióját, szerkezetét, adattartal
mát, alakiságát, formátumait és ezáltal a használó számára kétségtelenül lerövidítené az 
információkeresés útját.

Tudatában vagyunk azonban annak is, hogy mindig voltak és lesznek a helyi adott
ságokból, az ország sajátos információkörnyezetéből adódó problémák, melyek megol
dására csak nemzeti, esetleg helyi szinten kell és lehet erőfeszítéseket tenni.

Az alábbiakban az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa arról ad szá
mot, hogy miként oldotta meg e feladatait, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie. 
De nemcsak a tegnap és a ma gondjairól és eredményeiről szólunk, hanem arról is, milyen 
fejlesztési tervek jegyében készülünk a holnapra.
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622 Szilvássy Zoltánné

Visszatekintés és helyzetkép

Az országba járó külföldi könyvek és folyóiratok nyilvántartása — az országos 
központi katalógus alapításának évétől, 1923-tól kezdődően — hosszú évtizedekig (1952- 
től az OSZK keretén belül is) egy osztályra, egyetlen katalógusra hárult. A külföldi folyó
iratok önálló központi nyilvántartását a 183/1960. MX. 24/MM sz. utasítás alapozta meg, 
a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának (KFKK) szervezeti különválására azon
ban csak jóval később, 1970-ben került sor, ekkor szerveződött osztállyá.
Működési területe :

1. nyilvántartja a magyarországi tudományos és szakkönyvtárak állományában őr
zött illetve azokba kurrensen járó külföldi időszaki kiadványok cím- és állományadatait: 
három katalógusában mintegy 75 000 címet, 300 000 bejelentést;

2. tájékoztatást nyújt ezek lelőhelyére vonatkozóan: évente kb. 14—15 000 felvilá
gosítást ad, elsődlegesen a könyvtárközi kölcsönzés keretében, továbbá személyes és 
írásbeli megkeresésre, telex- és telefonhívásra;

3. a bejelentett adatokra támaszkodva kiadványi tevékenységet folytat (Kurrens kül
földi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban; Külföldi időszaki kiadványok a ma
gyar könyvtárakban a 17. századtól 1970-ig. Retrospektív lelőhelyjegyzék);

végül járulékos feladatként
4. a KFKK látja el a hazai könyvtárakat kódszámmal mindkét központi katalógus 

vonatkozásában egységesen és vezeti a kódkatalógust: mintegy 2500 könyvtár adatait kó
dok és cím szerint, Budapest-vidék bontásban;

5. tájékoztatást nyújt ezekre vonatkozóan: évente mintegy 1500 felvilágosítást, 
főként regionális és hálózati címjegyzékek szerkesztőségei számára.

E funkciókat szem előtt tartva és ezeknek folyamatosan eleget téve az osztályra az 
a feladat is hárult, hogy tisztázza és végrehajtsa az önállósulásával járó elvi és gyakorlati 
kérdéseket-feladatokat, figyelembe véve mind a hazai, mind a nemzetközi környezetet, 
éspedig:

— a KFKK működési körének kialakítása, tevékenységének stabilizálása a könyv
tárak együttműködési készségének biztosítása révén. A problémák feltárása és 
tudatosítása, mind az OSZK-n belül, mind a bejelentők körében (-*• 2. pont).

— a katalógusrendszer kiépítése, a kiadványi tevékenység megszervezése. A tartal
mi munka és a munkamódszerek korszerűsítése: a nemzetközi tendenciák érvé
nyesítése (-^ 3. pont).

— felkészülés a számítógépes technika alkalmazására az elméleti munkák, a szak- 
ember-képzés/továbbképzéS, a külföldi tapasztalatcsere-utak stb. révén (-» 4. 
pont.)

A KFKK tevékenységét érintő elvi és gyakorlati tényezők

Számos gond oka a jelenleg még érvényben lévő 183/1960-as miniszteri utasítás. 
A problémák egy része a jó szándékú kooperáció jegyében részben megoldódott, más
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Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa 623

része új jogszabályi rendezésre vár1, a fennmaradóak az érdekelt könyvtárakkal való 
még szorosabb együttműködést és mindkét részről megértő hozzáállást kívánnak.

Szervezési gondok

A bejelentő könyvtárak köre

Nehézséget jelentenek a bejelentési kötelezettségüket elmulasztó, vagy csak szór
ványosan teljesítő intézmények — ezekkel szemben szankciókkal nem élhetünk; továbbá 
gondot jelentenek — mert az országos periodika állomány egy tekintélyes részét a haszná
lók elől elvonják, — a megőrzési funkciót csak részlegesen vagy egyáltalán nem vállalók, 
pl. olyanok, amelyek belső működési szabályaik szerint folyóiratot egy-két évnél tovább 
nem archiválnak (tervező és fejlesztő intézetek), amelyek a folyóiratot munkaeszköz
ként „íróasztalhoz” rendelik (minisztériumok), ahol a munkaanyag maga a folyóirat 
(dokumentációs intézetek), vagy amikor az intézmény zárt jellege miatt nem vesz részt 
nyilvános könyvtári Ш. könyvtárközi tevékenységben (egyes kutatóintézetek, tanszékek).

Végül, vissza-visszatérő vitatéma forrása a bejelentők köre tekintetében az az ellent
mondás, hogy kis ország vagyunk, központi nyilvántartásunk mégis kezelhetetlenül sok 
bejelentővel dolgozik, míg a fejlett tőkés országok hasonló vállalkozásai nagyságrendjük
höz képest aránytalanul kevesebb bejelentőt regisztrálnak (Magyarország: 833 és pl. az 
USA: 950). A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az ellentmondás csak látszólagos: 
mennél gazdagabb egy ország periodikaállománya és mennél inkább rendelkezésre állnak 
a telekommunikációs és reprográfiai eszközök, annál szűkebbre vonható a bejelentők 
köre, míg hazánkban, ahol az állomány sajnálatosan szórt és töredékes, az anyag pedig 
nehezen megszerezhető, legalábbis a kurrens periodikák vonatkozásában a lehető leg
szélesebb körrel való együttműködés szükségszerű. E törekvést igazolni látszik az utóbbi 
években a dokumentumok egyetemes hozzáférhetőségének fontosságát hangsúlyozó 
UAP program is.

Egyetemi és szakkönyvtári hálózatok

A hálózati központok egy része egyáltalán nem (pl. В 13), vagy csak részlegesen 
vállalja központi koordináló és transzmissziós feladatait (pl. В 2, B 11, D 1, műszaki
termelési hálózatok).2 Az e feladatoktól való tartózkodás^ egyébként méltányolható 
indokok (a hálózati központ vagy központi könyvtár munkaerő- és anyagi helyzete, a 
hálózatba tartozók szétszórt elhelyezése stb.) alapján, következményeiben szintén össze
függ a fent már vázolt bejelentési kör problémával : a KFKK-nak a négy nagy egyetemi 
hálózat esetében például (BME, ELTE, SOTE, KLTE)2 a jelenlegi 204 kód helyett 
(a fontos, egyedi periodikaállománnyal rendelkező tanszékek száma!), csupán négy köz
ponti kódot és a hozzájuk tartozó kumulált állományokat kellene nyilvántartania.
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624 Szilvássy Zoltánná

Tartalmi problémák

Az időszaki kiadvány fogalmának értelmezése

A könyvtárak egy része nem veszi figyelembe leírói gyakorlatában és katalógus
rendszerében az immár nemzetközileg meghatározott fogalomból3 eredő következmé
nyeket. A legsúlyosabb gondot az ún, határterületi (vagy „nem folyóiratjellegű”) periodi
kák jelentik, melyeket eltérő feldolgozói hagyományaiknak megfelelően egyesek könyv
ként a Könyvek Központi Katalógusába, mások folyóiratként a KFKK-ba jelentenek, 
esetenként következetlenül hol ide, hol oda, sőt párhuzamosan ide is, oda is. így a két 
központi katalógusban külön-külön munkafolyamatként kellett megszervezni a könyv
ként jelentett időszaki kiadvány-leírások átirányítását Ш. feldolgozását.

Reményeink szerint e téren lényeges javulás várható az MSZ 3424/2 sz. szabvány 
(Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok) hatályba lépésétől, valamint a nemzetközi 
azonosító számoknak (ISSN, ISBN) a könyvtári nyilvántartási/feldolgozói munkában való 
fokozottabb alkalmazásától. E kérdéskör kapcsán jegyzendő meg, hogy a KFKK maga is 
megtartotta eredeti elnevezését, holott az általa nyüvántartott és feldolgozott dokumen
tumtípus-kategóriák az elmúlt évek során bővültek. Igaz viszont az is, hogy további 
intézkedésig, változatlanul kizárja nyilvántartásaiból az újságokat és sorozatokat.

A jelentett adatok köre és hitele

A bejelentések — az évente központilag körözött tájékoztatóban kértek ellenére — 
eltérő módszerűek, színvonalúak, és adathűségűek. Az egyenetlenségek, pontatlanságok, 
sőt ellentmondások bibliográfiai igazolása igen időigényes, eredménye sok esetben még
sem hiteles. Az időszaki kiadványok esetében e gond még a cím megválasztásának bizony
talanságával is tetéződik, sőt mi több: az első vagy a mindenkori cím alatti jelentés is 
könyvtáranként változó.

Az esetlegesen, vagy nem jelentett adatok (pl. közreadó testület, szakjelzet, vagy 
tárgyszó) következménye a nyilvántartásokon alapuló kiadványokban, a megfelelő mu
tatók hiányában jelentkezik.

A nyilvántartások és az ezeken alapuló kiadványok gyűjtőköre

Sok szempontú mérlegelést igényelnek az ún. „kizárt” kategóriák — az országosan 
változó szempontok ill. igények, továbbá a szerkesztendő kiadványok jellegének eltérő 
volta miatt (kurrens vagy retrospektív). A gyűjtőkörből való kizárás szempontjai formaiak 
(pl. napilapok, sorozatok), tartalmiak (pl. politikai hetilapok, divat-, sport- és hobbyla- 
pok, adminisztratív jelentések stb.), vagy egyebek: általában nem kerülnek feldolgozásra 

. az egységes jellegű állományok, különgyűjtemények sem (pl. KSH, ENSZ gyűjtemény).
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Külön problémát jelentenek az ún. „küszöb alatti” kiadványok: kétséges, szabad-e 
a központi katalógusban dönteni, elvileg ugyan tisztázottnak tűnő, olyan kiadványok 
kizárásáról, melyek a bejelentők és használók adott köre számára alapvető munkaeszközt 
jelentenek, a róluk szóló tájékoztatást tehát igényük (pl. bank- és mérlegjelentések, 
statisztikai táblázatok stb.) Itt említendő meg a titkos és bizalmas kezelésű anyag is: 
nyilvántartását ill. közölhetőségét a bejelentés tényével és megfelelő jelzéssel az adott 
bejelentő dönti el, de minthogy ezen anyag kezelése könyvtáranként változó, a központi 
nyilvántartások is ezt a változó gyakorlatot tükrözik.

E kérdéskör végére az is oda kívánkozik, hogy a gyűjtőköri előírások maradéktalan 
betartásának — csupán a címek alapján — a nyelvi korlátok is határt szabnak: a KFKK pél
dául 42 nyelven jelentett címanyagot tart nyilván.

A nyilvántartások hitele

A selejtezés kötelező bejelentését nem írja elő az utasítás. Az állományadatok tör
lése, a KFKK fennállása óta, a könyvtárak által a selejtezést engedélyező szervhez, az 
OSZK-KEO-hoz beküldött listák alapján történik. A selejtezett állományok mennyisége 
évi 5—12 000 egység, ez átlagban évi 1500—1800 címet érint. A korábban (1970 előtt) 
selejtezett anyagokról semmiféle adat nem áll rendelkezésre, csak vélelmezhető, hogy ha
sonló mennyiségekkel kell számolni.

A nyilvántartások hitelével kapcsolatban még két jelenség érdemel figyelmet:
1. a selejtezések feldolgozása során is igazolódott, hogy egyes könyvtárak hiányo

san tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek (->■ Szervezési gondok), a se
lejtezési listán szereplő tételek olykor 50%-a be sincs jelentve a KFKK-ba;

2. a könyvtárak egy része a raktári férőhiány kényszere miatt anyagának Kevésbé 
használt részét ládázza anélkül, hogy erre a központi nyüvántartás figyelmét 
felhívná. Az ilyen eljárás erkölcsi kárt okoz: veszélyezteti a tájékoztatás hitelét 
és félrevezeti az olvasót.

Megjegyzendő, hogy az említett problémák mindegyike jelentkezik mind a kurrens, 
mind a retrospektív lelőhelyjegyzék szerkesztésekor, de ezek eltérő funkciója miatt más- 
más hangsúllyal. A mindenkori döntéseket csak a kiadványok célkitűzésének mérlegelése 
alapján hozhattuk.

A tegnap és a ma eredményei

Külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban a 17. századtól 1970-ig

Közel hét évi feldolgozó és szerkesztési munka után ez év végén vehetjük kézbe a 
retrospektív lelőhelyjegyzék elsőként megjelenő 5. kötetét, mely az L-M-N betűk cím- és 
állományanyagát tartalmazza. A nyolc kötetre tervezett kiadvány további kötetei 2—3 
évenként követik egymást; a kötetek megjelenése nem a betűrendet követi.
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626 Szilvássy Zoltánné

A kiadványt szabadlapos („loose-leaf”) kapcsos-fűzős kötetek formájában adjuk 
közre. Erre szerkesztéstechnikai okokból, elsősorban az ún. „tömbösített” leírások al
kalmazása miatt van szükség. A tömbösítés a több címváltozásos folyóiratcsaládok bib
liográfiai kapcsolatainak az első cím alatti egy „tömbben” történő leírása, vagyis annak 
a szerkesztési elvnek az érvényesítése, mely szerint a periodikumok élettörténete és a 
kapcsolódó mindenkori címek és állományadatok a periodikum indulásakor viselt címe 
alatt, összesítve tárulnak a használó elé. így érthető, hogy a törzskötetek címadó betűi
hez tartozó leírásokon kívül a betűrend egyéb helyeiről „vonzott” , már feldolgozott, 
kapcsolódó címeket is közölnünk kell. A fentiek értelmében a most megjelenő L-M-N 
kötethez egy kiegészítő kötet is fog járulni, az ebben szereplő címek (A—K-ig és O—Z-ig) 
a későbbiek folyamán beépülnek saját betűrendi kötetükbe, vagyis a megjelenendő 
törzskötetek rendre el fogják szívni a mindenkori érintett címeket, míg e kötet végül 
el nem fogy.

Ezzel a módszerrel lehetőség nyílik arra, hogy a használóknak az elkészülés mér
tékében rendelkezésére bocsássuk a már verifikált lelőhely-információkat és ne kelljen 
azokat a teljes címanyag feldolgozásáig, még hosszú évekig szerkesztőségünkben vissza
tartani. A szabadlapos forma további előnye, hogy módot nyújt az esetleges betűrendi 
kiegészítésekre, a könyvtárak által később bejelentett új címek beiktatására, végül a törzs
kötetek megjelenését követően a központi cédulakatalógus fokozatos felszámolására.

A retrospektív lelőhelyjegyzék főbb jellemzői

A kiadvány célja a hazai könyvtárakban őrzött tudományos szintű külföldi4 idő
szaki kiadványok cím- és állományadatainak feltárása. E célkitűzéshez kiegészítésül két 
megjegyzést kell fűznünk: a kiadvány 1) csak az ún. együttműködő könyvtárak állomá
nyára támaszkodik, ezek száma többszöri kódcsökkentés után, jelenleg 212 (az egyetemi 
tanszékekkel együtt 287); 2) az időszaki kiadvány fogalmából kizárja a napilapokat, a szá
mozott vagy számozatlan sorozatokat és a kongresszusi kiadványokat.

A jegyzék a 17. századtól 1970-ig ívelő mintegy 300 évet fog át, ideértve azon 
periodikumok regisztrálását is, melyek tárgyéve 1970.

A publikálásra kerülő címanyag mennyisége kb. 33 000 egyedi és tömbösített cím, 
utalókkal együtt kb. 40 -4 2  000 tétel. A most közreadandó L-M-N + a kiegészítő kötet 
összesen kb. 12 000 cím- és utalótételt tartalmaz, a törzscímek és a vonzott címek aránya 
közelítően 50—50%-os?

A kiadvány létrejöttének rövid összefoglalása

Egy átfogó jellegű, a magyarországi könyvtárak visszamenőleges periodika-állomá
nyát összesítő lelőhelyjegyzék létrehozásának terve 1954-ben merült fel először, az MTA 
akkor alakult Könyvtártudományi Főbizottsága részéről. Az 1960-ban megjelent, már 
idézett 183 sz. miniszteri utasítás, mely kötelezte a magyarországi könyvtárakat mind
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visszamenőleges, mint kurrensen érkező folyóirataik állománybejelentésére, egyúttal 
az OSZK-ra hárította az e bejelentések alapján elkészítendő kiadvány köreadásának kö
telezettségét is. A jegyzék kiadására 1969-ben született elvi határozat az akkori Művelő
désügyi Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság és az Országos Széchényi Könyvtár közös megállapodásának eredményekép
pen6. Végül az 1970-ben önállósult KFKK adott szilárd keretet a kiadvány létrehozásá
hoz szükséges elméleti és szervezési munkákhoz.

E cikk keretei nem teszik lehetővé, hogy az alapozó munkák részleteit, az elemzé
seket és összehasonlító felméréseket, az elvi vitákat és eredményeiket ismertessük. Állja
nak itt csak felsorolásszerűen a leglényegesebb döntési pontok és feladatok, az olvasó 
talán ezek alapján is fel tudja mérni a végzett előmunkálatok nagyságrendjét:

— a kiadvány jellegének meghatározása, a szerkesztési koncepció kialakítása,
— a kiadvány gyűjtőkörével kapcsolatban a nemzetközileg elfogadott időszaki ki

advány fogalom érvényesítése, a sajtótörténeti szempontból védendő állomá
nyokkal és a külföldi hungarikákkal kapcsolatos eljárások kidolgozása,

— a kiadvány által átfogott évhatárok meghatározása,
— a bejelentések teljességének ellenőrzése, az utólagos állomány bejelentések be

gyűjtése (orvosi, múzeumi hálózat, egyházi könyvtárak),
— a kiadványban szerepeltetendő lelőhelyek (könyvtári kódok) számának megha

tározása (a kód-szűkítés szempontjának kidolgozása, a könyvtárak együttműkö
désre való felkérése),

— a központi katalógusba bejelentett állományok stabilitásának vizsgálata (a részt
vevő könyvtárak bejelentési és selejtezési fegyelmének, továbbá szervezeti válto
zásainak elemzése),

— a katalógusrendszer kiépítése (a szláv sorozat létrehozása, az 1961—1970-es, 
akkor lezárult kurrens katalógus címanyagának a retrospektív katalógusba való 
beosztása, a két központi katalógus átfedéseinek tisztázása, a könyvszerű perio
dika-leírások tervszerű átemelése),

— a segédkönyvtár kiépítése, begyűjtése,
— a belső szabályzatok kidolgozása (cím- és állományszerkesztési utasítás, a szer

kesztés, revízió és egyéb munkafolyamatok rendjének lefektetése, a segédkönyv
tári források címrövidítéseinek kidolgozása, a transzliterálási és egyéb szabvá
nyok alkalmazásának vizsgálata stb.),

— a preprint koncepciójának és megvalósíthatóságának kidolgozása. Ezzel az utolsó 
kérdéskörrel kapcsolatban szólunk még néhány szót:

A preprint

Említettük, hogy megállapításaink szerint mind a könyvtárakon belüli selejtezések, állomány
kiajánlások, külföldre történő eladások miatt, mindpedig a lelőhelykódokban végbement válto
zások (a könyvtárak és intézmények fuzionálása, feloszlatása, beolvadása stb.) okán a központi 
katalógusba 1960-ban és utána bejelentett adatok elavultaknak voltak tekinthetők. A KFKK a 
dm- és állományadatok hitelesítését Ш. kiegészítését az általa rendszeres időközönként az
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együttműködő könyvtáraknak megküldendő preprintek révén kívánta elérni. Az első preprint 
1975. októberben hagyta el a szerkesztőséget. Azóta megoldottuk a preprintek ún. célzott 
köröztetését is: 1) a színvonalas katalógusrendszerrel rendelkező tudományos nagykönyvtárak 
valamennyi jegyzéket megkapják a teljes értékű ellenőrzés (pótlólagos állománybejelentés, 
címkiegészítés) céljából, 2) a kisebb szakterületi könyvtáraknak csak a saját címanyagukat 
tartalmazó preprinteket küldjük ki, míg 3) az unikális periodikumokkal Ш. évfolyamokkal 
rendelkező lelőhelyek (ha egyébként ún. kirekesztett kódok) a preprint egészéből csupán az 
őket érintő címeket kapják hitelesítésre kézhez. E módszerrel bizonyos ,.gazda-könyvtárakat 
létesítettünk, másokatj a kisebbeket pedig tehermentesítettük. A KFKK az üyenformán dá
tumszerűen visszaigazolt -  verifikált -  adatokat végleges érvényűnek tekinti és az érintett 
kiadványoknak az adott könyvtárban való archiválását tényként kezeli. A preprintes ellenőrzés 
rendszere rendkívül jól bevált, igen nagy segítséget jelent a szerkesztőségnek és ami á legfon
tosabb: az együttműködő könyvtárak részéről tapasztalt szakmai és emberi segítség azt mon
datja velünk, hogy a retrospektív lelőhelyjegyzéket a magyar könyvtárügy közös nagy vállalko
zásának tekinthetjük.

Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban

1976-ban új címmel és az addigiakhoz képest bővebb tartalommal jelent meg az 
1974—1975 éveket felölelő kurrens lelőhelyjegyzék. A kötet megjelenése szintén egyik 
eredménye volt azoknak a reformtörekvéseknek, melyek jegyében a KFKK igyekezett 
feladatait a hazai realitások talaján korszerű módszerekkel, a nemzetközi mércéhez 
igazodva ellátni.

Mi volt az új, mi volt a más az előző kötetekhez képest?
1962—1973-ig, általában kétévenként, ugyancsak az Országos Széchényi Könyvtár 

közreadásában jelent meg az akkor úttörő jellegű k u rren s  külföldi folyóiratok a magyar 
könyvtárakban” c. lelőhelyjegyzék. A közölt anyag forrásai a Posta Központi Hirlapiro- 
dától átvett, a könyvtárak által a külföldi folyóiratokra feladott rendelések másolati szel
vényei, az ugyancsak a PKHI-tól származó ún. „standing order”-ek (évről-évre érvényes 
rendelések), végül hat budapesti nagykönyvtár csere- és ajándékbeszerzéseiről küldött 
jelentések voltak. A kiadvány elsődleges érdeme a gyorsaság volt, hiszen a rendelések 
alapján tájékoztatott, de ugyanez volt kiáltó negatívuma is. Ez jelentkezett egyrészt a 
tartalmi kérdésekben: nem tájékoztatott az országba, elsősorban a prominens kutató
helyekre (múzeumokba, akadémiai, egyetemi intézetekbe stb.) járó, rendkívül értékes 
csereanyagról, viszont tájékoztatott — jóhiszeműen, de félrevezetőén — olyan kiadvá
nyokról, amelyekhez a használók különféle okoknál fogva sohasem juthattak hozzá 
(ezekről már említést tettünk), továbbá olyan címekről, melyek az országba, a megren
delések ellenére sohasem érkeztek be : elemzéseink szerint ez a címanyag 20%-át érintette 
kétévenként.

Úgyszintén hátrányosan jelentkezett formai, szerkesztéstechnikai szempontból az 
a tény, hogy a rosszul olvasható és kezelhetetlen másolatözön és a hevenyészetten ké
szült cserebejelentések olyan heterogén színvonalú leírásokat, ül. sok esetben csak hallo
másból ismert vagy előzetes hirdetések alapján feladott megrendeléseket tartalmaztak, 
amelyek bibliográfiai igazolása up-to-date források és autopsziázható példányok híján 
hallatlan erőfeszítések ellenére sem lehetett hiteles. Ezzel volt magyarázható, hogy az 
eltérő címeken megrendelt azonos kiadványok sajnálatosan sok esetben „szétfutottak”
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és természetesen a hozzájuk tartozó lelőhelykódok is, úgyszintén nem tudta áthidalni a 
szerkesztőség a címváltozott kiadványok bibliográfiai kapcsolatainak egymásra utalását 
sem, minthogy a rendeléseken ilyen értelmű indikációk nem szerepeltek.

Ezekhez az előzményekhez képest az új módszerű jegyzékek több szempontból 
jelentenek minőségi változást :

— a közölt címanyag a könyvtárak által a KFKK-nak megküldött tényleges állo
mánybejelentésekre támaszkodik és így tartalmazza valamennyi jelentő könyv
tár vétel, ajándék- és csere beszerzéseit;

— megnövekedett a címanyag terjedelme a kibővült gyűjtőkör következtében is: 
az időszaki kiadvány fogalom korszerű értelmezése jegyében a folyóiratokon 
kívül feldolgozásra kerülnek az évkönyvek, a tudományos tartalmú zsebkönyvek, 
naptárak és egyéb, „határterületi” periodikák (tudományos beszámolók, jelen
tések, közlemények, részcímes periodikák stb.) — részben a Könyvek Központi 
Katalógusából átvett leírások alapján;

— hitelessé váltak a lelőhelyek, mert a kötetben csak a könyvtárközi tevékenység
ben ténylegesen résztvevők állományadatai szerepelnek;

— bővült az egyes címtételeken belüli adatszolgáltatás (számozási adatok, megjele
nési hely, bibliográfiai kapcsolatok: címváltozás, főlap-melléklap viszony),

— végül bővült a jegyzék szerkezete is, a lelőhelyek betűrendes mutatójával (1978- 
tól).

A kurrens lelőhelyjegyzék kiegészítő jellemzői:
— a jegyzék mintegy 600 (tanszéki bontással mintegy 800) bejelentő könyvtárba 

kurrensen járó külföldi periodikum cím-, állomány- és lelőhelyadatait tartja 
nyilván. (Kiegészítésül — mutató formájában — a könyvtárak reprográfiai tevé
kenységéről is tájékoztat.)

— a regisztrált adatok a kiadvány mindenkori megjelenését megelőző két évre vo
natkoznak, akár tárgyévről, akár megjelenési évről van szó, oly módon, hogy a 
KFKK kurrens nyilvántartásában a két év közül az elsőről a könyvtárak által 
jelentett valós állományadatok állnak rendelkezésre, a második év esetében egy 
adott kiadvány kurrens megléte — a könyvtár ellenkező értelmű jelzése hiányá
ban — feltételezett. Ezt a valószinűsítést a több éves statisztikai mérések teszik 
lehetővé: a hazai könyvtárak külföldi címanyaga 75—80%-ban stabil;

— a közölt címek a kiadvány évhatárain belül bejelentett mindenkori élő ill. cím
változott címek;

— a kiadvány egy-egy kiadása kb. 18 000 címet közöl; a tapasztalatok szerint az 
új indulású címek ill. címváltozások a teljes címanyagnak mintegy 20—25%-át 
teszik ki, és ennek megfelelően kb. ugyanekkora a megszűnések, ill. az időköz
ben többé elő nem fizetett (cserében nem érkező) címek száma.

Az újjászületett jegyzéknek azonban nemcsak pozitívumai vannak, hanem negatívu
mai is, erről is szólnunk kell.

— a megbízható állományadatokért és hiteles lelőhelyekért nagy árat kellett fizet
ni: a könyvtárak jelentéseihez csak a beszerzést követő évben jut a KFKK, így a 
kiadvány a legjobb esetben is két évvel korábbi adatokat regisztrál. Ezzel a
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könyvtárközi kölcsönzést és a kurrens tájékoztatást még igen jól szolgálja (körül
belül ennyi időt vesz igénybe a tudományos eredményeknek a szakirodalomban 
való lecsapódása, az észlelés és az információ iránti igény kialakulása), ugyan
akkor a könyvtárak gyarapítási tevékenységét nem képes kellően támogatni;

— a jegyzéknek nincs szakmutatója, ami iránt pedig évek óta megnyilatkozó or
szágos igény mutatkozik;

— mutatórendszere egyébként is bővítésre szorul, erre azonban, mint arra már rá
mutattunk, az adatközlés esetlegessége vagy hiánya ad magyarázatot.

E problémák megoldását — reményeink szerint — az országos bejelentési reform és 
annak számítógéppel támogatott módszerei eredményezik majd. A lelőhelyjegyzék 
— örömünkre — e hiányosságai ellenére is keresett és nagy példányszámban vásárolt ki
adványunk. Megjelentetése — a nyomdai kapacitás híján — az utóbbi években sajnálato
san akadozik Ш. késik.7 Terveink szerint az 1981-es évet felölelő adatokat már a számí
tógéppel előállított jegyzék fogja tartalmazni, az 1980-as évre pedig egy áthidaló addenda 
kötetet igyekszik a KFKK — még manuális úton — előállítani.

Fejlesztési tervek

Mint arra az első fejezetben már rámutattunk, ebben az évtizedben, az UAP prog
ram keretében soha nem látott fontosságot fognak kapni a nemzeti és nemzetközi doku
mentumellátás legkülönbözőbb eszközei, szervei, formái: köztük a helyi, országos és 
területi központi katalógusok, a nemzetközi regisztrációs rendszerek és továbblépve, az 
ezekre támaszkodó gyűjtőköri kooperációk, szakkönyvtári együttműködési hálózatok is.

A nemzetközi programhoz való felzárkózás feladata és a hazai igények sürgető volta 
időszerűvé tették az Országos Széchényi Könyvtárban az alábbi fejlesztési koncepció 
kidolgozását.

A nemzetközi eredmények hasznosíthatóságának kulcsa a számítógépesítés; az or
szágos dokumentumellátás javítása és gyorsítása is ennek függvénye. Ezért az OSZK egy 
néhány év alatt szakaszosan kiépítendő, befejező stádiumában online (párbeszédes) 
üzemmódú adatbank létrehozását határozta el, mely a nagyobb tudományos könyvtá
rak számára is közvetlen lekérdezési és bejelentési lehetőséget biztosítana.

Az adatbank, a Nemzeti Periodika Adatbázis = NPA (National Serials Data Base) 
elsődleges feladata az időszaki kiadványok központi lelőhelynyilvántartása, első lépés
ként a könyvtárakba kurrensen járó Ш. az általuk megrendelni kívánt külföldi időszaki 
kiadványok figyelembe vételével, a továbbiakban — a kötelespéldányszolgáltatás alapján — 
a hazai periodikumok bevonásával.

Az NPA adatainak bősége, szelektálhatósága és kumulálhatósága révén alkalmas 
kell hogy legyen

— a jelenlegi párhuzamosságok, az izolált lelőhelyjegyzék munkálatok csökkentésé
re, a későbbiekben esetleg megszüntetésére,

— a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyabb kiszolgálására,
— általában a gyors és többszempontú tájékoztatásra.
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Az NPA-ra alapozott országos érdekű feladatok

— Az országos bejelentési rendszer reformja (a könyvtárakból érkező cím- és állo
mánybejelentések rendszerének újjáalakítása) azzal a céllal, hogy mind a bejelen
tés, mind a központi nyilvántartás munka- és időigénye radikálisan csökkenjen.

— A bejelentési rendszer kiterjesztése az előszerzeményezési adatokra, ezáltal az 
országos állománygyarapítási együttműködés és az összehangolt devizagazdál
kodás támogatása.

— Az időszaki kiadványokat feldolgozó nemzetközi rendszerek (az ISDS és az 
IKARR8 ) szolgáltatásainak — ezek adatállományának — hazai fogadása és hasz
nosítása (így pl. a hazai könyvtárak által beszerzett Ш. megrendelt periodiku- 
mok rekordjainak kiszűrése, az ágazati információs rendszerek igényeinek ki
elégítése stb.).

— A Magyarországon megjelenő időszaki kiadványok regisztrációs adatainak géppel 
olvasható formában való feldolgozása az említett nemzetközi regisztrációs rend
szerekben való részvétel számára.

— Az országos lelőhelyjegyzék és kumulációja, továbbá számos egyéb, könyvtári, 
hálózati, szakterületi és regionális stb. jegyzék automatikus előállítása.

A feladatok végrehajtásának lényeges feltételei

— A központi katalógusokról szóló üj jogszabály (és az azt kiegészítő útmutató) 
megjelenése.

— A jogszabályban nem szabályozott, de a számítógépes feldolgozás által megkívánt 
szigorúbb követelmények miatt az eddigieknél igényesebb jelentések készítése.

— Az ISBD-k szellemében fogant, az 1982. november 1-én megjelent új magyar 
időszaki kiadvány szabvány (MSZ 3424/2) alkalmazása.

— A nemzetközi szabványok és szabványjellegű előírások messzemenő figyelem- 
bevétele (transzliteráció, címrövidítés, állományközlés, lelőhelyközlés — az e 
két utóbbira vonatkozó nemzetközi egységesítést célzó munkálatok már folya
matban vannak az IF LA és az ISO középtávú programjai keretében).

— A jelentendő adatok körének bővítése (nemzetközi azonosító szám, szakjelzet, 
kiadó stb.).

A jelen törekvések

A központi katalógus számítógépesítése, melynek szellemi előkészítése már két év 
óta folyik — ebben az évben, az anyagi fedezet birtokában — gyakorlatilag is megkezdő
dött. A KFKK február végén kiküldte a könyvtáraknak a gépesítés célját és a munkák 
ütemezését ismertető tájékoztatót, a bejelentési reform előkészítését célzó kísérleti gépi
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adatlapot és ehhez kitöltési útmutatót is csatolt. A könyvtárak által kérésünkre kísérlet
ként kitöltött és visszaküldött adatlapok azt mutatják, hogy intencióinkat általában meg
értették és együttműködési szándékukban nincs hiány.

A munkálatok tervezett ütemezése szerint legkésőbb a jövő évben meg kell kezdőd
nie az adatbank feltöltésének. Érmek forrásai: 1) a nemzetközi regisztrációs rendszerek 
által előállított és a hazai részvételért cserében szolgáltatott mágnesszalagok rekordjai: 
ezek az adott országokban megjelent időszaki kiadványokról a felelős nemzeti központok 
által — nemzetközileg egységes szabályok alapján — készített leírások, 2) saját előállítá
sú (vagyis a könyvtárak bejelentései alapján a KEKK-ban készített, vagy általuk már gép
pel olvasható formában rendelkezésre bocsátott) rekordok azokról a kiadványokról, 
melyek a regisztrációk adatállományában nem szerepelnek (vagy nemzetközi szempontból 
küszöb alattinak minősülnek), végül 3) a könyvtárak által jelentett állományadatok. 
E munkálatok során változatlanul számítunk könyvtáros kollegáink segítségére és szakmai 
tapasztalatára. Csak elismételhetjük, amivel kiküldött tájékoztatónkat is zártuk: „ki
építendő rendszerünk színvonala döntően a bejelentések megbízhatóságának és partnere
inkkel való együttműködésünk mértékének függvénye.”

JEGYZETEK

1. A központi katalógusokról szóló új jogszabály előkészületben van.
2. В 2 (ELTE) Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 

В 11 (BME) Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára
В 13 (SOTE) Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára 
D 1 '(KLTE) Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára

3. Az időszaki kiadvány olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely 
egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) 
áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük külön
bözteti meg egymástól. Az időszaki kiadvány legfontosabb fajtái (az előállítás módjára való 
tekintet nélkül: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat; időszakosan megjelenő jelentések, beszá
m olók közlem ények, tanulmánygyűjtem ények és hasonlók: időszakosan megjelenő adat- és 
címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai.

4 . Külföldinek minősül minden időszaki kiadvány, melyet Magyarország mindenkori országhatárán 
kívül adnak közre, így a külföldön megjelenő magyar nyelvű periodikumok is. Kiegészítés a 
retrospektív lelőhelyjegyzék esetében: ha egy kiadvány az országhatár szempontjából hol kül
földinek, hol hazainak minősülne (vagyis, ha élete valamelyik szakaszában Magyarországon 
vagy Magyarországhoz tartozó területen jelent volna meg), külföldinek kell tekinteni.

5. A háttéradatok a következők: a központi katalógus általános és szláv sorozatában nyilván
tartott címek száma kerekítve 58 0 0 0 ,mintegy 220 000 bejelentés formájában. A megszer
kesztendő címek száma a gyűjtőköri előírások alapján kieső címek levonása után kb. 46 500, 
ebből került kiszámításra (a szerkesztési tapasztalatokat általánosítva) a publikálandó címanyag.

6. A kiadvány közreadását az MTA és az OMFB célhitelek formájában anyagilag is támogatja 
(az MTA-val kötött szerződés 1969-ben jött létre, az OMFB-vel 1969-ben és újólag 1981 no
vemberében).

7. Az utolsó kiadás 1981 márciusában jelent meg: Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar 
könyvtárakban : lelőhelyjegyzék /Országos Széchényi Könyvtár. — 3. (1978—1979). — Buda
pest : OSZK, 1980.

8. ISDS = International Serials Data System, Párizs
IKARR = Időszaki kiadványok automatizált regisztrációs rendszere, Moszkva.
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