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Tájékoztató a Külföldi Közgazdasági Irodalomról. ”B” so
rozat. Bibliográfia. [Kiad. a] Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem Központi Könyvtára. Bp. MKKEKK, 
1982.
Kumulált index. I.
Üj folyam. 1. Évfolyam. 1982.1. félév.

* Egy felhasználó jegyzetei

1982-től megújult a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Központi Könyvtárának egyik, már eddig is jól 
bevált szolgáltatása. A ’’Tájékoztató a Külföldi Közgazda- 
sági Irodalomról, ”B” kurrens havi bibliográfia a mélyebb 

tartalmi visszakereshetőség érdekében — az eddig használt szerzői és címmutató mellett — 
tárgymutatóval bővült, amely egy közgazdász felhasználó számára napi munkája során 
hasznos információforrást jelent. A havi tárgymutatók alapján pedig olyan féléves kumu
lált indexek készülnek, amelyek a retrospektív visszakeresést is lehetővé teszik. Az eddig 
megjelent féléves kumulált index 1982 első félévét 5075 bibliográfiai tételt ölel fel.

A havi tárgymutatók és a kumulált indexek alapját képező tárgyszórendszer rugal
mas felépítésű. Az egyes tételek tartalmi feltárása permutált deszkriptorláncok segítségé
vel történik. A tárgyszavak rendszere logikai szintezettséget nem tartalmaz. A bibliográ
fiai tételek rendezéséhez körülbelül háromezer kötött tárgyszót használnak. Ez a lista 
természetesen új fogalmak, új témák, új jelenségek felbukkanásával bővíthető, sőt mivel 
a feldolgozás szoros kapcsolatban áll a témafigyelő-szolgálattal, a szakirodalomban be
következő változások követése eleve biztosított. A kötött tárgyszavakhoz szabadon hasz
nálható — gyűjtőszavakhoz rendelt — tárgyszavak kapcsolhatók. Ilyenek például a vállalat
nevek, a gazdasági ágazatnevek, a földrajzi nevek és az évszámok. További visszakeresési 
lehetőséget nyújtanak a szervezetek nevei. Vannak még egyéb olyan kategóriák, amelyek 
a deszkriptorlánc egyes elemeihez kapcsolhatók, — mint pl. a ’’gazdasági helyzet” , ’’gaz
daságtörténet” , ’’statisztika” az egyes évszámokhoz és földrajzi nevekhez, vagy az ”ár” és 
’’politika” a kötött tárgyszavak egy részéhez. A tárgyszavakhoz beépített utalók tartoz
nak, amelyek az adott témára vonatkozó tárgyszavakra hívják fel a figyelmet (ld. még), 
illetve ha a keresett tárgyszó nem szerepel, jelzik a szinonimát (ld.) formában.

A tárgyszórendszer segítségével egy-egy tételre 5 -8  hivatkozás történik. A havonta 
közölt kb. 1000 bibliográfiai tételt tehát (a permutáció következtében) több ezer 
deszkriptorlánc írja le, és ezek sokoldalúan informálják a visszakeresőt.
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A tételek leírásához használt deszkriptorláncok felépítését érzékeltethetik a követ
kező példák is:
GAUDELFI, AJE.: Inflation, taxation, and interest rates. = The Journal of Finance. 37. 1983. 3. 
797-807. p.
Bibliogr. 807.p.
Infláció, adóztatás és kamatlábak.

H ivatkozások a tárgym utatóban:
Adó
-  inflációelmélet 
Darby-hatás 
Fischer-hatás 
Inflációelmélet
-  adó,
-  kamatláb 
Kamatláb
-  adó
-  inflációelmélet

VASCKE, J.D.: Unemployment benefits for work sharing. = Business Economics, 17. 1982. 4. 4 4 -  
49. p.
Részmunkáidős foglalkoztatás és a munkanélküli segély

H ivatkozások a tárgym utatóban:
Foglalkoztatás (részmunkaidős)
-  munkanélküli segély
-  USA
Munkanélküli segély
-  foglalkoztatás (részmunkaidős)
-  USA, Kalifornia 
USA, Kalifornia
-  foglalkoztatás (részmunkaidős)

A két tételre hét, illetve öt alkalommal hivatkozik a tárgymutató a különféle tárgyszavak 
összekapcsolásával és permutálásával.

A kialakított tárgyszó rendszerhez a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 
az MTA Világgazdasági Kutatóintézet és a Társadalomtudományi Információs Munka- 
csoport anyagi és erkölcsi támogatásával számítógépes információfeldolgozási programot 
készítettek. A féléves kumulált indexek ennek a programnak a segítségével készülnek. 
A tárgyszórendszer gépre vitele és az információfeldolgozási program további feltárási 
lehetőségeket is biztosít (például témabibliográfiák, regionális, nyelvi stb. lehatárolással). 
Jelenleg azonban a rendelkezésre álló gépidő csak az index előállítására nyújt lehetőséget. 
A további tervek között azonban szerepel az SDI szolgáltatások számítógépes előállítása 
a témaigények és tárgyszavak összekapcsolása révén.

Az index jelenleg 50 példányban készül, így gyakorlatilag csak a szakkönyvtárakban 
férhető hozzá a felhasználók számára. Szerencsére már nyomdában van az 1982. második 
félévi és az 1983. első félévi kötet is,
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