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Tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról. [Szerk. 
Csengődy Lászlóné.] [Közread, az Országos Mű
szaki Információs Központ és Könyvtár]. 3. bőv. 
átdolg. kiad. Bp. OMIKK, 1985. 336 p.

Megjelent a hazai információs piacot átte
kintő „Tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról” 
című kézikönyv harmadik, bővített átdolgozott ki
adása, melynek nagy értéke a megnövekedett in
formációtartalomban rejlik. Az első kiadás 67, 
a második 472, a harmadik már 650 információt 
szolgáltató intézmény tájékoztatási tevékenységét 
ismerteti. A mennyiségi változás mellett jelentős 
tartalmi gazdagodás jellemzi a kiadványt; az új 
szempontok közül említésre érdemes a könyvtár- 
közi kölcsönzést nagy mértékben segítő lelőhely
kód és a reprográfiai szolgáltatások felsorolása, 

továbbá az információs tárak gyűjtőkre, a gyűjteményt feltáró osztályozási rendszer fel
tüntetése.

Az anyag elrendezése követi az előző kiadás hagyományait: a 32 főhatóságon be
lül (korábban: 22 főhatóság és 6 tudományos testület irányítási szerv, intézmény szere
pelt) betűrendben követik egymást az információt szolgáltató vállalatok. A következő 
kiadásban érdemes lenne az egyes intézmények tételszámozását bevezetni, ez ugyanis 
fokozná a használhatóságát.

Az egyes tételek a következő szempontok szerint épülnek fel:

— az intézmény neve, rövidítése és idegen nyelvű változata
— cím, telefon és telex (az adatszolgáltatók pontatlansága következtében a telex 

nem egységes formában jelenik meg, például: ,,22—5064 opk” vagy „47—96”)
— előző neve
— folyóiratlelőhely-kód
— főprofil, feladatkör
— információs tárak
— az információs tárak (könyvtár, szabványtár, prospektustár, fordításgyűjtemény 

stb.) gyűjtőköre
— a gyűjteményt leíró osztályozási rendszerek
— a gyűjtemény rögzítése
— szakirodalmi szolgáltatások
— a szakirodalmi szolgáltatással összefüggő reprográfiai szolgáltatások
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— hozzáférés a szolgáltatásokhoz
— a szakmai tájékoztatással összefüggő nem szakirodalmi tájékoztató munka
— tájékoztatási szolgáltatásainak felhasználói
— tagság nemzetközi információs, illetve könyvtár szervezetekben
— szakmai tájékoztatási kiadványai

Két mutató segíti az eligazodást: az intézmények mutatója és a tárgymutató. Mivel 
a mindennapi életben gyakran az intézmény nevének a rövidítését használjuk, a pontos 
név pedig kevéssé ismert, célszerű lenne a mutatóban ezeket is szerepeltetni. A kézi
könyv használhatóságát tovább lehetne fokozni a következő kiadásban a tájékoztatási 
kiadványok mutatójával.

Reméljük, a következő kiadások vagy a változásokat tükröző kiegészítések sű
rűbben fognak megjelenni, hiszen a kézikönyv adatai napról-napra változnak, bővülnek. 
Álljon itt példának az Országos Széchényi Könyvtár esete, mely az adatgyűjtés lezárása 
után, de még a kiadvány megjelenése előtt elköltözött, így a kiadványban közölt címek 
valamint a több mint 20 telefonszám már elévült. Ezért az alábbiakban közöljük a 
nemzeti könyvtár új címét és központi telefonszámait:
1827 Budapest, Budavári Palota F épület, telefon: 757-520, 757-533, 757-886.

Nagy örömmel fogadtuk e nélkülözhetetlen és páratlan gazdagságú információ- 
tárat. A fenti észrevételek, javaslatok — a kézikönyv és a szerkesztő, Csengődy László- 
né vitathatatlan érdemeit elismerve -  a további kiadások gazdagítását szolgálják.

PAPPNÉ FARKAS Klára
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Az oxfordi Bodley Könyvtárban (Bodleiana) 1986—87 során épült föld alatti 
szintjeinek átalakítását végzik. A tervezett intézkedésekről először 1985 szeptemberében 
értesítették körlevélben a használókat. 1986 elején másodízben adtak ki tájékoztatót szá
munkra. Ebben közlik, hogy a munkálatok első szakasza 1986-ban kezdődik meg. Emiatt 
várhatóan június közepétől október közepéig az ovasól számára hozzáférhetetlenné válik a 
régi és ritka könyvek anyagát tartalmazó szint. Hogy csökkentség az olvasóknak okozott 
kényelmetlenségeket, a következő intézkedéseket hozták:

— széles körű tájékoztatást adnak (még a külföldi intézményeknek is);
— összeállítják az ideiglenesen hozzáférhetetlenné vált művek raktári jelzeteinek 

jegyzékét és tájékoztatnak egyéb lelőhelyeikről;
— létrehoznak egy ún. tartaléklapot, amelyben egy-egy használó kérésére 30 művet 

helyeznek el (az igénybejelentés határideje 1986. május 31.);
— az Oxford Egyetem érintett tanszékeinek diplomás hallgatóit egyenként megke

resik;
— ha ezeknek a hallgatóknak a Bodley Könyvtárban normális körülmények között 

egyébként rendelkezésre álló művek tanulmányozása végett a British Library-ba 
kell utazniuk, költségeiket egy speciális alapból finanszírozzák;

— ha a szolgáltatások szünetelése miatt valamely művet csak könyvtárközi kölcsön
zéssel lehet megszerezni, a költségeket nem számítják fel a használónak.

A körlevél ezután megadja azt a telefonszámot, amelyen további részletes felvilágo
sítást lehet kapni.

(HEGYKÖZI Ilona híradása)

Illusztráció a Wilson Library Bulletin 1986. márciusi számának humorából
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A lap nyomdai okok miatt jelent meg késedelmesen, ezért elnézést kérünk olvasóinktól.
(A szerk.)

Könyvtári Figyelő 32(1986)2



TÁJÉKOZTATÓ
szerzőinknek a Könyvtári Figyelő szerkesztőségéhez benyújtott kéziratok 

tartalmi és formai követelményeiről

1. Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföld 
könyvtárügyével, jelentős szakmai kiadványok bemutatásával foglalkozó kéziratokat 
fogad el közlésre.

2. A kéziratokat 2 példányban kettes sorközzel gépelve (30 soros, 60 leütéses oldalon) 
kérjük beküldeni.

3. Ábrákat, illusztrációkat csak korlátozottan tudunk közölni. Csak jó minőségű, kon- 
túros ábrát vagy fényképet tudunk elfogadni. A táblázatokat és az ábrákat külön 
lapon szintén két példányban kell mellékelni és helyüket a kéziratban megjelölni.

4. A kéziratok terjedelme tanulmányok esetében ne legyen több egy ívnél (21 oldal)- 
a fordítások, tömörítvények, külföldi könyvtárügyi eseményekről szóló beszámo
lók 8 -10 , a könyvismertetések 4 -6  oldal terjedelemnél.

5. A tanulmányok rövid 10—15 mondatos tartalmi kivonatát két példányban kérjük 
csatolni az angol, orosz és német nyelvű tartalmi ismertető elkészítése céljából.

6. Az idézetekkel, hivatkozásokkal kapcsolatban a következőket kérjük: ha a cikk egészé
ben ötnél kevesebb a hivatkozások száma, a forrásokat lábjegyzetben adják meg, 
egyébként a cikk végén IRODALOM vagy JEGYZETEK címszó alatt sorszám sze
rint sorolják fel. Szó szerinti idézésnél az idézett mű szerzője, címe kiadója, a kiadás 
helye, a kiadás éve és az oldalszám jelölendő meg. Folyóiratcikkre történő hivatko
zásnál a szerző nevét, a cikk címét, a folyóirat teljes nevét, az évfolyamot, a megjele
nés évét, a folyóirat számát és az oldalszámot kérjük megadni.

7. A szerkesztőség joga a kéziratok stiláris javítása, tartalmi változtatáshoz a szerző 
hozzájárulása szükséges.

8. A szerző vállalja, hogy a korrektúrát postafordultával, kijavítva visszaküldi a szer
kesztőségnek.

9. A kézirat végén kérjük feltüntetni a szerző nevét, munkahelyét, munkahelyi telefon
számát, lakcímét, személyi azonosító számát és azt, hogy a honoráriumot hová kéri 
átutaltatni.

Kéijük szerzőinket, hogy a fenti szempontok szerint megírt kéziratokat küldjenek szer
kesztőségünkbe.

Köszönettel:

A szerkesztőség
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