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Egyes folyóiratok szűk, mások széles témákat és szakte
riileteket fognak át.
összefoglalásul megállapították, hogy a vállalati fo
lyóiratok a műszaki kommunikáció fontos és aktiv
formái. Bár sok közöttük 75 évnél is régebbi, többségük
újabb keletű. Céljukat tekintve általában inkább az
ügyfeleknek, mint az alkalmazottaknak készülnek, a
legtöbb szakfolyóiratnál kevésbé terjedelmesek és keve
sebb alapvető cikket tartalmaznak.
Mindezek mellett az információforrások e fajtájának
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani. Ezért célszerű,
hogy a vállalati folyóiratokban megjelenő cikkeknek a
könyvtárosok nagyobb figyelmet szenteljenek, az in
dexelő és referáló szolgáltatásokba a jelentős műszaki
cikkeket bevonják, a legfontosabb cikkeket újra közöl¬
jék.
/DROTT, M. C. - GRIFFITH, B. C: Characteristics
of technically oriented house jownals • IEEE
Transactions on Professional Communication, 18.
köt. 1. ÍZ. 1975. p. 45-49./
(Lécesné Mesterházi Márta)
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Az OMKDK könyvtárának új beszerzései
025.4.05(100)

002(100)

Rakt. sz.:K 2428

Problemy organizacji i realizacji programú UNISIST.
Oprac. Kozakiewicz, Jerzy; Ronikier, Jerzy, Warszawa,
1975.229 p.21 cm.
/Polska Akadémia Nauk, Osrodek Informacji
Naukowej,Práce.|
Cím ford.: Az UNISIST szervezési és megvalósítási
programjának problematikája

025.45

025.49

Rakt. sz.:K 2437/1971

UDC in relation to other indexing languages.
Proceedings of the international symposium. Herceg
Novi, 28. Jun. — 1. JuL 1971. (2. [ed.] izd.) Beograd,
(1975.) ism. lapsz. [438] p. 22 cm.
/International Federatíon for Documentation —
Jugoslovenski Centar za Tehnicku i Naucnu Dokumentaciju./
Cikkek részben angol, részben orosz nyelven

Az UNIPUB új kiadványa: az IBID

002(063)

Az UNIPUB az ENSZ publikációk fő forrása az
USA-ban, egy űj kiadvánnyal bővült, amely negyedéven
ként jelenik meg International Bibliography, Infor
mation. Documentation (IBID) címen.

Effektive Organisierung der wissenschaftlichen
Information als organischer Bestandteil der Wissenschaft.
Matériáién aus dem 2. Kolloquium. Poznan, 24-28.
[Nov.] 1974. Warszawa, 1976. 511 p. 3 t. 21 cm.
/Polska Akadémia Nauk, Osrodek Informacji
Naukowej./
Soksz.

A folyóirat a következő szakterületeket dolgozza fel:
mezőgazdaság és határterületei, tudomány és technoló
gia, orvostudomány és közegészség, kultúra, információs
szolgálatok és technológiák, statisztika és statisztikai
módszerek, gazdaság és kereskedelem, környezet, szállí
tás és hírközlés, nemzetközi kapcsolatok, oktatás, szoci
ális tudományok és szociális kérdések.
Minden szám négy részre tagolódik:
1. Bibliográfiai tételek - szakterületek szerinti felso
rolás, annotációval;
2. Folyóiratok jegyzéke (tartalomjegyzékeket is tar
talmaz);
3. Információ és hírek - az ENSZ kiadói és informá
ciós terveiről;
4. Tárgyindex - a decemberi számban évi kumuláci
óval.
Évi előfizetési díj az USA-ban és Kanadában 20
dollár, bárhol másutt 22,50 dollár.
Cim: UNIPUB, PO Box 433, Murray Hill Station,
New York, NY 10016.
/Information Retrieval and Library Automation, 11.
köt. 7. sz. 1976. p. 11-12.1
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Rakt. sz.:K 2427/1974

MÉG KAPHATÓ
Dr, TARNÓCZI Lóránt: Fordítástechnika.
1972. 228 p.
/A Tudományos Tájékoztatás Elmélete és
Gyakorlata 20. sz./

58 Ft.

A szerző a fordítás alapproblémáit tárgyalja, főként
gyakorlati jellegű és kizárólag idegen nyelvekből magyar
ra készítendő mű szaki-gazdasági fordítások kérdéseivel
foglalkozik. A magyarra lefordított idegen nyelvű forrás
munkák gyakoriságának megfelelően angol, német és
francia szövegeket mutat be a kiadvány. Az orosz nyelv
fordításával foglalkozó részt Szabó György írta.
Megrendelhető: az Országos Műszaki Könyvtár és
Dokumentációs Központ Terjesztési Osztályától 1428
Budapest Pf. 12.
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