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anyagban mégis az angol dominál. A referátumok több
mint 80%-a folyóiratcikkekről készül; 1974-ben 290
folyóirat feldolgozása nyomán. Egy 1973. évi vizsgálat
szerint a referátumokat az eredeti közlemény megjelené
se után átlagosan 99 nappal publikálták, ami nagyon jó
eredmény; bár ez az időtartam azóta nőtt, még mindig
kevesebb, mint az amerikai Library Literature esetében.
A LISA dokumentumbázisa az LA-nak a British
Library keretében működő könyvtára, valamint az
ASLIB szakkönyvtára.
Szabályzat szerint készülnek a referátumok, amelyek
általában 120—150 szavasak, de jelentősebb dokumentu
mok esetében hosszabbak is lehetnek. A szakcsoportba
sorolást és a tárgyszavazást a szerkesztőség végzi. A
szakrendet a Library Association 1975-ben közzétette. A
szerkesztés és kiadás munkáját folyamatábra szemlélteti
a cikkben.
Két szerkesztési problémára tér ki ezek u t á n a szerző.
Az egyik az osztályozással és a tárgyszavazással kapcsola
tos, s fő forrását abban látja, hogy a szakma még mindig
nem rendelkezik szilárd terminológiával és szaknyelvvel,
meglehetősen elhanyagolt a könyvtári és informatikai
szakirodalom feltárását és keresését biztosító szabályo
zott nyelvi kifejezések kidolgozása. A másik nehézség
abból adódik, hogy minden ország könyvtárügyét
messzemenően meghatározza az ország intézményrend
szere, a társadalmi, gazdasági, kulturális stb. környezet, s
ezért nagyon nehéz közös fogalmi kategóriákat kialakitani, megfelelő angol szakkifejezést találni.
A cikk röviden foglalkozik más jelentős könyvtári és
informatikai referáló szolgáltatásokkal is, amelyek össze
hasonlító vizsgálatára az UNESCO-tól kapott a szerző
megbízást. (Ld. a TMT. 1976. I I . sz. p. 473-476. Referáló és indexelő szolgáltatások a könyvtártudomány
és az informatika területén c. referátumot).
A USA további fejlődési irányait a következőkben
látja:
a feldolgozott primer irodalom mennyiségének növe
lése;
a használói igényeknek megfelelően többféle szolgál
tatás kifejlesztése (folyóirat, mikro formátum, szelektív
információterjesztés, géppel olvasható adatbázis és erre
alapozott irodalomkutatás);
a referálás és indexelés magas szakmai színvonalának
megőrzése.

Egyezmény az ISA és az ARIST között
Egyezmény jött létre az ISA (Information Science
Abstracts} és az ARIST (Annual Review of Information
Science and Technology) kiadói között. Az egyezmény
két alapvető pontja:
az ARIST-ban ismertetett valamennyi publikációt az
ISA referálja;
az ISA-ban megjelent referátum utal az ARIST-nak
arra a kötetére és fejezetére, amely ezt a témát tárgyalja.
Mindkét kiadvány 1966-ban indult az informatika
szakterületén, az ISA mint kurrens referáló folyóirat, az
ARIST mint éves értékelő szemle.
Az egyezmény segítséget nyüjt az olvasóknak és
kutatóknak abban, hogy az ISA útján gyorsan értesülje
nek a tárgyban megjelenő elsődleges szakirodalomról és
bizonyos idő múlva értékelő áttekintést kapjanak az
ARIST-ból ugyanarra a témára vonatkozóan.
/NFAISNewsletter,

18. köt. S. sz. 1976. p. 5-6./

Új indexmű nyomtatott és géppel olvasható
formában
1977. januártól a Predicasts információs vállalat
megkezdi The Federal Index címmel öt nagy washing
toni időszaki kiadvány (The Congressional Record,
Federal Register. Presidential Documents, Commerce
Business Daily, Washington Post) közös indexének kiadá
sát. Az index gépi adatbázis formájában is hozzáférhető
lesz a Lockheed cég révén.
A kumulatív index havonta, negyedévenként és éven
te (keménykötésben) jelenik meg. Az index szerkezeté
ben hasonlít az ugyancsak Predicasts kiadású Funk and
Scott Index of Corporatíons and Industries felépítésé
hez. Háromféle keresésre van lehetőség: ki (melyik szerv)
csinált valamit; mit csinált; kire (mire) vonatkozik.
/Advanced Technology Libraries, 5. köt. 11. sz. 1976.
nov. p. 7./

/EDWARDS, T.: USA: a traditional abstracting ser
vice? - International Forum on Information Documentation, I . köt. 2. sz. 1976. p. 25-34./
(Papp István)
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