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Magamat elég jó szervezõnek tartom, aki jól
tud bánni az idõvel, fordítás közben mégis ta-
nultam egy-két trükköt a szerzõktõl.

Készül-e jelenleg újabb könyv, színdarab?
– Természetesen mindig dolgozom valamin,

de még vannak leköthetõ „vegyértékeim”. Saj-
nálom, hogy a könyvszakma egyre nehezebben
vonszolja magát, és a kiadók gyakran a megfe-
lelõ szakemberek kikapcsolásán spórolnak. Szo-
morú, hogy könyvek jelenhetnek meg anélkül,
hogy szerkesztõ vagy korrektor dolgozott volna
a szövegen. Szakmai ártalom, tudom, de az én
szemem ezt azonnal észreveszi, és bizony nem
egy könyvet tettem emiatt félre dühösen, félig
olvasva, még ha érdekelt is a téma. Hiszek a
csodákban, ezért szívesen közreadom e-mail cí-
memet (matejudit@vnet.hu), hátha valakit épp
ez az írás inspirál arra, hogy szerkesztõ kezébe
adja készülõ kiadványát.

*
Írásunkat, ajánljuk mindazon könyvtárak fi-

gyelmébe, amelyek a közeljövõben kiadványt
készülnek megjelentetni. (-mi-)

Helyesbítés
Kedves Fõszerkesztõ Asszony!
Lapjuk 2005/12. számában a Magyarország

történeti helységnévtára (1773–1808) címû so-
rozat és a nemrég megjelent Bács megyei kötet
címmel – egyik munkatársamtól – cikket kö-
zöltek. A cikk utáni megjelenési adatokban sze-
replõ „Sorozatszerk. Józsáné Halász Margit”
adat téves, már csak azért is, mert a nevezett
volt munkatársunk 1998-ban meghalt. A soro-
zatszerkesztõ 2005 februárjától dr. Nemes
Erzsébet, így a következõ számban kérem a
helyesbítés közlését.

Köszönöm a szíves közremûködést.
Budapest, 2006. február 21.

Dr. Nemes Erzsébet fõigazgató
Természetesen kötelességünk helyt adni a fõ-

igazgató asszony helyesbítési kérésének.
Magyarázatul elmondjuk, hogy hagyománya-

ink szerint a Szemle rovatban bemutatott mûvek-
hez minden alkalommal kérünk bibliográfiai le-
írást, ha enélkül kapjuk, vagy elkészítjük ma-
gunk (ha kézben van a mû), vagy igyekszünk azt
elektronikus katalógusból megszerezni. Az utób-
bi történt a szóban forgó mû esetében. Illetve:
igyekezetünk hiábavaló volt, mert lapzártánk

idején még egyetlen közös katalógusban sem
szerepelt ez a tétel, csak a nyitott sorozati leírás-
ra leltünk, s ezt közöltük:
  Magyarország történeti helységnévtára.
Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.
Sorozatszerk. Józsáné Halász Margit.
Budapest: Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat,
1987-

Idõközben megjelent a Szegedi Tudomány-
egyetem Egyetemi Könyvtárának állományából
a kötetre vonatkozó leírás az ODR-katalógus-
ban, amibõl kiderült, hogy a kötetet cikkünk szer-
zõje állította össze és szerkesztette (írásában
egyetlen erre vonatkozó utalás sem szerepelt):
  Magyarország történeti helységnév-
tára : Bács megye : 1773–1808 / [össze
áll., szerk. Lelkes György]. - Bp. :
Miskolc : KSH Könyvtár és Dokumentációs
Szolg., 2005. - 215 p. : ill. ; 30 cm
+ 1 térk. mell. - Bibliogr. a
jegyzetekben

Ebbõl azt gondoltuk, most már a nemzeti
könyvtár katalógusában is elérhetõ a bibliográ-
fiai tétel.

Ezt találtuk a keresés eredményeként az OSZK
elektronikus katalógusában (amely MARC vagy
ún. címkés formátumú leírást ad, bibliográfiai
szabvány [ISBD] szerintit nem):

Név/nevek: Központi Statisztikai

Hivatal Könyvtár és
Dokumentációs
Szolgálat
Budapest. közread.

Cím és szerzõségi közlés:Magyarország
történeti
helységnévtára
[kiad. a Központi
Statisztikai Hivatal
Könyvtár és
Dokumentációs
Szolgálat].

Megjelenés: Budapest KSH Kvt.
és Dok. Szolg.
1987-

Terj./Fiz. jell.: 29 cm
ISBN: 963-02-4653-8

Kötetleírás:
Cím és szerzõségi közlés:Bács megye, 1773-

1808 [összeáll. és
szerk. Lelkes
György].

Megjelenés: 2005.
Terj./Fiz. jell.: 215 p.

Köszönjük fõigazgató asszony hibaigazító le-
velét, mert ennek nyomán a köteten munkálkodó
Lelkes Györgynek is elégtételt adhattunk.

A szerk.


