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NTMIR—NTMIK H Í R E K

Az MKB 27. Ülése
1983. december 8-9-én tartották meg Prágában az NTMIKtagországok Meghatalmazott Képviselők Bizottsága (MKB) 27.
ülését. Az ülésen a 6NK, a CSSZSZK, a Kubai Köztársaság, az
MNK, a MoNK, az NDK, az LNK, az RSZK, a SZU és a VSZK
Meghatalmazott Képviselői, valamint a KGST Titkárságának a
képviselői vettek részt. Az MNK-ból Szántó Péter, a.Magyar
Népköztársaság Állandó Képviselője (a 27. Ülésen), az NTMIR
Magyai Tanács titkára vett részt
Tudomásul vették az NTMIK igazgatójának tájékoztatását az
NTMIK-nak az MKB 26. és 27. ülése között végzett munkájáról,
valamint a KGST TMEB 29. ülésének a határozatát, amely
szerint a KGST Titkársággal közösen javaslatokat kell kidolgozni
a tudományos-műszaki információ terén folyó együttműködés
fejlesztésére. Az NTMIK 1984. évi munkatervébe felvették az
NTMIR alrendszereiben folyó tevékenység gazdasági hatékonysá
gát értékelő módszertan kidolgozását.
Az NTMIR egyes alrendszereit érintő munkaanyagok meg
tárgyalása során többek között jóváhagyták a Publikált Doku
mentumok Nemzetközi Speciális Információs Rendszer automa
tizált változatára vonatkozó műszaki feladat módosítását, és
tudomásul vették a MezÖ- és Erdőgazdasági NÁTMIR vezető
szervének a tájékoztatását a rendszer működéséről és fejlesztésé
ről.
A szabványosítási kérdések megtárgyalása során egyeztették
A mágnesszalagos bibliográfiai információcsere
formátuma.
Tartalom c. KGST-szabvány tervezetét; normát ív-műszaki elő
írásként elfogadták az NTP 31-83 Az adatok tartalma és
közlésmódja a mágnesszalagos információcserére szánt rekordok
ban. Az információkereső nyelvek lexikai egységei és terminoló
giai adatok c. NTMIK NME-t; egyeztették a 32.400.02-82
témaszámú Kutatási jelentések. Általános követelmények és alaki
szabályok c. KGST-szabvány tervezetét; egyeztették az ST SÉV
2012-79 Szavak és szókapcsolatok rövidítése a bibliográfiai
leírásban c. KGST-szabvány felülvizsgálatára vonatkozó javaslato
kat; elfogadták az NTP MCNTI 22-78 A Nemzetközi Tudomá
nyos és Műszaki Információs Rendszer rubrikálom. Az első és
második szint rubrikáinak kódjai és megnevezésük c normatívműszaki előírás 4. módosítását.
Tudomásul vették az NTMIR-hálózat létrehozásával és műkö
désével foglalkozó szakértői munkacsoport munkájáról adott
tájékoztatást, és elfogadták a munkacsoport által előkészített
dokumentumok többséget, beleértve az NTMIR-hálózat létre
hozásának, működésének és fejlesztésének az 1984-1985. évi
munkatervét is.
Tudomásul vették az NTMIK tájékoztatását a VSZK-nak,
Kubának és a MoNK-nak nemzeti információs rendszereik
fejlesztéséhez nyújtott segítségéről és annak eredményeiről.
Megállapították, hogy kiemelkedő tudományos és politikai jelen
tősége van az IDICT (Havanna) és NTMIK (Moszkva) között
műhold segítségével megvalósított távelérési kísérletnek, amely
nek tapasztalatai alapján a VSZK-val hasonló kísérlet lesz. Az
NTMIK kérte a tagországokat, hogy működjenek közre a jelzett
országoknak nyújtott segítségnyújtásban.

Jóváhagyták az NTMIK-ban folyó gyakorlati képzés rendjé
nek a módosítását, amely szerint a jövőben a gyakornok
munkahelye és az NTMIK közötti kétoldalú szerződésben
előirányzott feladatokban is részt vehet a gyakornok, a szerző
désben meghatározandó pénzügyi és egyéb feltételek szerint.
Jóváhagyták az 1984. május 24-25-én Moszkvában tartandó
28. MKB-ülés előzetes napirendjét.

StP.

Az NTMIR-hálózattal foglalkozó munkacsoport
1. ülése
Az NTMIR automatizált információs hálózata (NTMIRhálózat) létrehozásával és működtetésével foglalkozó munka
csoport 1983-ban jött létre (a Meghatalmazott Képviselők
Bizottsága 16. ülésén hozott határozat alapján). A munka
csoport, amelynek tagjai a BNK, az MNK, az NDK, a Kubai
Köztársaság, a MoNK, a LNK, a SZU és a CSSZSZK szakértői, az
NTMIK módszertani irányításával folytatja tevékenységét. Mun
kájának alapelve, hogy az NTMIR hálózata a tagországokban
a nemzeti információs rendszerekben elért eredményekre és
az ún. automatizált információcsere központok (adatátviteli
kapcsoló központok) tevékenységére épül. A munkacsoport
1983. évi feladatai a következők voltak:
|
1. Az NTMIR-hálózat lérehozásához szükséges tervdokumentá
ció összetételének meghatározása cs az egyes dokumentumok
kidolgozásának megkezdése;
2. Az NTMIR-hálózat léiehozása, működtetése és fejlesztése
1984-1985. évi munkatervének összeállítása, az NTMIRhálózatban 1984-ben elérhető adatbázisok jegyzékének és a
keresés feltételeinek az egyeztetése.
A fenti feladatokat a munkacsoport 1983. nov. 28.- dec. 2.
között tartott 1. ütésén, Prágában végezte eL Az ülésen az MNK-t
a következő delegáció képviselte: Bessenyei Imre (OMIKK), dr.
Kovács Árpád (INFORMATIK), Kubicsek Sándor (INFORMAT1K), Pantó Dénes (INFORMATIK), ViszocseknéPéteri Éva
(OMIKK).
A tervdokumentáció össze állításakor négy fő csoportot hatá
roztak meg:
általános szervezési és funkcionális jellegű dokumentumok;
műszaki jellegű dokumentumok, amelyek a berendezések
interfészeit, a munkafolyamatokat, a felhasználók általános
hálózati eszközeit, a tájékoztató és módszertani dokumentumok
kal szembeni követelményeket szabályozzák;
az adatbázis-szolgáltató központok által a felhasználók szá
mára készítendő dokumentumok: tájékoztató és módszertani
anyagok;
általános, ajánló jellegű és tájékoztató dokumentumok.
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Beszámolók, szemlék. Közlemények

Megkezdődött a fentiek alapján az egyes dokumentumok
kidolgozása. A munkacsoport 1. ülésén a következő tárgyú
dokumentumokat egyeztette, illetve hagyta jóvá:
a szolgáltatások és elszámolásuk szervezési elvei;
a tervezés és beszámolás ideiglenes rendje;
az adatátviteli végberendezésekkel és a terminálokkal szem
beni műszaki követelmények (a műszaki eszközök és adatátviteli
protokollok fejlődésének megfelelően a követelményeket a
munkacsoport rendszeresen módosítja);
a távadatátviteli berendezések és terminálok ajánló jegyzéke
(az NTMIR-hálózatban részt vevő intézmények az NTMIK-t - és
ezen keresztül a tagországokat - rendszeresen tájékoztatni
fogják az általuk kipróbált újabb berendezésekről);
a Párbeszédes információkereső rendszerek általános parancs
nyelve c. módszertani dokumentum kiinduló anyagai;
az elsődleges dokumentumokról másolatok rendelése;
a felhasználók számára készítendő dokumentumok tartalma;
az NTMIR-hálózat tervdokumentációjában alkalmazandó
szakkifejezések jegyzéke, az egyes fogalmak meghatározásával
együtt (a jövőben tovább bővítendő).
A munkacsoport összeállította 1934-1985. évi munkatervét
egyeztette az NTMIR-hálózatban 1984-1985-ben elérhető adat
bázisok jegyzékét. Ezek a következők:
a CINTI-ben (BNK): BIOS1S, 1NSPEC-ABC, COMPENDEX,
TK NS1R, VINITI-automatika, számítástechnika stb., VlNITlinformatika, HORIZONT, LIDA, MEDIK;
az UVTEI-ben (CSSZSZK): TEI (műszaki-gazdasági informá
ció), DBUHV (tőkés országok gazdasági adatai);
az NTMIK-ban: TK NSIR, INIS, NTOE (energetikai kutatási
jelentések).
A magyar intézmények a következő adatbázisokat jelentették
be:
OMIKK: MAMI (magyar műszaki információ), MPER (műsza
ki periodika), szolgáltatás 1985-től;
Ipari Informatikai Központ: Mikroprocesszorok, NC-gépek 1985. I I . félévtől; .
Bányászati Informatikai és Számítástechnikai Társaság: EGB
COAL (Közös piaci országok szénbányászati dokumentumai) 1984-től; •
SZÁMAIK: BIBL10- 2 - 1984-től.
Az ülésen tájékoztatás hangzott el a KGST-tagországok postai
hálózatának lehetséges alkalmazásáról a számitógépek közötti
adatátviteli hálózat kialakításában. (A KGST Postai és Távközlési
Együttműködési Állandó Bizottság javaslata.) Ennek értelmében
a KGST-tagországok postái az adatátvitelre - a nemzeti előírások
figyelembevételével - a kapcsolt és bérelt vonalakat ajánlják. Az
adatátviteli forgalmazás szervezése és engedélyezése az érdekelt
tagországokban a posta feladata, illetve jogköre. A hatályos
szabályok értelmében a vonalbérlők nem nyújthatnak további
vonalon történő szolgáltatást.
A nemzetközi munkacsoport következő ülése 1984 júniusá
ban lesz Moszkvában. Ezen az ülésen már tájékoztatást kell
adnunk az NTMIR-hálózatba való bekapcsolódás érdekében tett
lépéseinkről.
Az NTMIR-hálózattal foglalkozó munkacsoport munkájában,
valamint az NTMIR-hálózatban való eredményes hazai részvétel
érdekében megalakult a magyar munkacsoport, amelybe az
NTMIR-hálózatban érdekelt intézmények képviselői kaptak meg
hívást, így a Bányászati Informatikai és Számítástechnikai
Társaság, az Építésügyi Tájékoztatási Központ, az Ipari Informa
tikai Központ, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási
Kutató Intézete, a Magyar Posta, az OMFB Rendszerelemzési
Iroda, az OMIKK és a SZÁMALK.
V. P. É.
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A Nemzetközi Szabadalmi Információs Rendszer
Tanácsának 5. ülése
A Nemzetközi Szabadalmi Információs Rendszer fNSZIRI
Tanácsának 5. ülését 1983. október 3-6. között tarolták
Moszkvában.
Az ülésen kilenc ország - a BNK, a CSSZSZK, a Kubai
Köztársaság, az LNK, az MNK, a MoNK, az NDK, az RSZK és a
SZU — szabadalmi információs tevékenységre kijelölt nemzeti
szerveinek képviselői, valamint az NTMIK és a KGST Találmányi
Csoport munkatársai vettek részt.
Az elnöki tisztet O. V. Kedrovskij, a SZU Találmányi- és
Felfedezésügyi Állami Bizottsága „Poiszk" Tudományos Ter
melő Egyesülésének vezérigazgatója látta el.
Jóváhagyták az NSZIR 2. fejlesztési szakaszára vonatkozó
műszaki tervet és az NSZIR 2000-ig tartó fejlesztési prognózisá
nak koncepcióját.
Foglalkoztak a Meghatalmazott Képviselők Bizottságának az
NTMIR-alrendszerek működésének javítása érdekében hozott
határozataival.
Elfogadták a hosszútávú együttműködési célprogramok meg
valósításával foglalkozó intézmények információellátásával kap
csolatos jelentést.
Tudomásul vették a szabadalmi információs szolgáltatások
egységes árainak és a kölcsönös elszámolások rendjének kialakítá
saiul, a PCT (Patent Corporation Treaty) és a KGST-tagországok
találmányi leírásainak referátumait is tartalmazó referátumgyűj
temény üzemszerű kiadásával, valamint a szabadalmi dokumen
tumok jogi státus változását követő szolgálat létrehozásával kap
csolatos információkat.
Meghallgatták a Szellemi Tulajdonjogi Vüágszervezet (World
Intellectual Property Organization, WIPO) keretében a szabadal
mi információs tárgykörben folytatott nemzetközi együttműkö
dés aktuális kérdéseire vonatkozó beszámolót.
Megvitatták az NSZIR 1984-1985. évekre szóló kétéves
munkatervét, és összeállították az 1984 októberében Havanná
ban megrendezésre kerülő 6. tanácsülés előzetes napirendjét,
majd az NSZIR működésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos
egyéb kérdéseket tárgyalták meg.

A KGST-tagországok Találmányi Hivatalai Vezetői
Értekezletének 2 4 ülése
A KGST-tagországok Találmányi Hivatalai Vezetőinek Érte
kezlete 1983. november 29.- dec. 3. között tartotta meg 24.
ülését Havannában, amelyen az elnöki tisztet Iványi István, az
OTH elnökhelyettese látta el.
Az ülésen a BNK, a CSSZSZK, A Kubai Köztársaság, az LNK,
az MNK, az NDK, az RSZK, a SZU és a VSZK találmányi
hivatalainak vezetői vettek részt. Megfigyelőként L Kostikov, a
Szellemi Tulajdonjogi Világszervezet vezérigazgatóhelyettese is
jelen volt.
Megvizsgáltak a hosszútávú együttműködési célprogramok
megvalósításával kapcsolatban a minisztériumok, irányító- és
gazdálkodó szervek által végzett iparjogvédelmi tevékenység
folytatásához nyújtott segítség kérdéseit, jóváhagyták a fontosabb találmányokkal kapcsolatos információcsere tökéletesítésé
re irányutó javaslatokat és az újítási típusszabályzat anyagát
Véleménycserét folytattak a találmányi bejelentések elkészí
tésénél és benyújtásánál betartandó egységes követelményekre
vonatkozó megállapodás alkalmazásának tapasztalatairól, vala
mint az iparjogvédelem területén megvalósuló nemzetközi
együttműködés egyéb aktuális kérdéseiről.
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Megvitatták a KGST-tagországok Nemzetközi Szabadalmi
Információs Rendszere továbbfejlesztésére, valamint a KGST-tag
országok és a fejlődő országok közötti iparjogvédelmi együttmű
ködés tökéletesítésére, a találmányi és szabadalmi ügy terén
történő segítségnyújtásra és műszaki támogatásra vonatkozó
kérdéseket.
Jóváhagyták a beszámolót az 1983. évi munkáról és az
NSZIR, valamint az Értekezlet további munkáját meghatározó
munkaterveket, majd az iparjogvédelmi együttműködést érinlŐ
egyéb kérdéseket tárgyalták meg.
Az Értekezlet ülését a barátság és a kölcsönös megértés
jellemezte, a delegációk vezetőit Carlos Rafael Rodriguez elvtárs,
a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Irodájá
nak tagja, az Államtanács elnökhelyettese, a Minisztertanács
elnökhelyettese, Kuba Állandó KGST Képviselője is fogadta.
Az Értekezlet 25. ülését 1984. november-decemberében
rendezik meg Plovdivban (BNK).

(

hogy a szerző (VNIIKI, SZU) milyen tartalmi szempontokat
vegyen figyelembe az újabb tervezet kidolgozásakor. E tervezet
megvitatását és egyeztetését a következő szabványosítási szak
értői értekezlet napirendjére javasolták.
Az NTMIR keretében a hazai információs intézményekre
szabványosítási feladatok is hárulnak.
Országon belül egyeztetni kell a következő szabványosítási
szakértői értekezlet előzetes napirendjén szereplő normatív
műszaki dokumentumok tervezeteit. A hazai információs intéz
ményekre (elsősorban az Országos Széchényi Könyvtárra) új
feladat is vár. A SZU Állami Lenin Könyvtárával közösen kell
kidolgozni A személyek és testületek nevének (besorolási ada
toki közlésmódja a bibliográfiai tételben tárgyú NTMIK NME
tervezetet. A társszerzők megállapodása szerint az OSZK az
előzetes munkadokumentumot dolgozza ki, amely alapján a
NME tervezetét a Lenin Könyvtár készíti el.
Sz.J.

Sz.A.
Az NTMIR IKNY-rendszere létrehozásával
foglalkozó szakértői csoport 13. értekezlete
Szabványosítási szakértői értekezlet
1983. október 11-14. között szabványosítási szakértői érte
kezletet tartottak az NTMIK-ban. Az értekezleten ott voltak a
BNK, a Kubai Köztársaság, az NDK, az LNK, a SZU, a CSSZSZK
és az NTMIK szabványosítási szakértői, valamint a KGST
Szabványosítási Intézetének munkatársai. Magyar részről Szabó
Julianna (OMIKK) és Gerö Péter (OSZK) vettek részt az
értekezleten.
Megvitatták, kisebb mértékben átdolgozták és egyeztették
Az adatok tartalma és közlésmódja a mágnesszalagos bibliográfiai
információcserére szánt rekordokban. Az
információkereső
nyelvek lexikai egységei és terminológiai adatok c. normatívműszaki előírás (NME) tervezetét.
A KGST-szabvány ok ötévenkéntí, kötelező felülvizsgálata az
ST SEV 2012-79 Szavak és szókapcsolatok rövidítése a biblio
gráfiai leírásban c. KGST szabványt érintette. A vita során a
szakértők megállapodtak abban, hogy a szabvány elveinek és
előírásainak változtatására nincs szükség, bővítendő viszont a
rövidítendő szavak állománya. A rövidítések jegyzékét kiegészí
tették a mikro film technika és az audiovizuális technika tárgy
körébe tartozó szavakkal, szókapcsolatokkal és rövidítéseikkel. E
jegyzéket az értekezlet a KGST-szabvány 1. számú módosítása
ként egyeztette. A szabvány újabb felülvizsgálata öt év múlva,
1989-ben esedékes.
Elkészült a Kutatási jelentések. Általános követelmények és
alaki szabályok és A mágnesszalagos bibliográfiai információcsere
formátuma. Tartalom c KGST-szabvány ok tervezete is. Utóbbi
alapja az NTP MCNTI 30-82 A bibliográfiai információk
tartalma és közlésmódja a mágnesszalagos információcserére
szánt rekordokban /Nemzetközi kommunikációs formátum MEKOF-1)
c. NTMIK NME volt.és attól csak részletkérdések
ben tér el.
.A fent emb'tett normatív-műszaki dokumentumok egyezte
tett tervezeteit az NTMIK az MKB 27. ülése (Prága, 1983.
december 8-9.) elé terjesztette elfogadásra. Az MKB által
elfogadott KGST-szabvány ok tervezeteit jóváhagyásra a KGST
SZEÁB (Szabványosítási Együttműködési Állandó Bizottság)
1984. májusi ülése elé terjesztik.
A KGST-szabvány ok öt évenkénti, kötelező felülvizsgálata
során folytatódott az ST SÉV 174-75 Egynyelvű információ
kereső teiaurusz. Szerkezet, összetétel és megjelenési forma c.
KGST-szabvány felülvizsgálata. A felülvizsgálatra készített 2.
tervezetet az értekezleten megvitatták és javaslatokat tettek,

1983. október 25-28. között tartotta meg Moszkvában az
NTMIK-tagországok információkereső nyelvei (IKNV) rendszere
létrehozásával foglalkozó szakértői csoport 13. értekezletét.
Az értekezleten a BNK, a CSSZSZK, az LNK, az MNK, az
NDK, az NTMIK és a SZU szakértői vettek részt, magyar részről
Domokos Miklósné (KSH), Jungné Almán Judit (INFOR
MATIK), ár. Kovács Árpád (INFORMATIK) és Szántó Péter
(OMIKK).
A szakértők egyeztették az NTP MCNTI 22-78 A Nemzet
közi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer rubrikátora.
Az első és második szint rubrikáinak kódjai és megnevezésük c.
normatív-műszaki előírás 4. módosításának és az NTMIR
rubrikátora 2. kiadásának a tervezetét.
Megvitatták az NTMIR IKNY-rendszere fejlesztésére és
tökéletesítésére irányuló távlati munkaprogram kidolgozására
vonatkozó javaslatokat. A ZIID (NDK) szakértője vállalta, hogy
1984. júliusig a szovjet szakértőkkel együttműködve részletes és
ütemezett munkaprogram-tervezetet dolgoznak ki.
Megvitatták A dokumentumok keresőképe.
Követelmények.
Összetétel NTMIK NME második tervezetét és felkérték a
kidolgozó szovjet szakértőket, hogy a szükséges kiegészítésekkel
ellátva módszertani anyagként dolgozzák át.
Megvitatták A dokumentumok keresőképének rögzítése az
NTMIR MEKOF-1 nemzetközi kommunikációs
formátumában
C. dokumentumot, és javasolták munkaanyagként való használa
tát az NT MI R-alrend szerekben.
Megvitatták az információkereső nyelvek közötti kon
kordancia-táblázatok kidolgozásának a módszertanát, és felkér
ték a kidolgozó lengyel szakértőket, hogy a szükséges kiegészíté
sekkel ellátva 1984. júliusig dolgozzák át.
Sz. P.

Előzetes
1984 októberében, Bulgáriában a CINTI az Unesco, az NTMIK, a
Bolgár Tudományos Akadémia és egyéb szervezetek közreműkö
désével nemzetközi konferenciát szervez Az információs szolgál
tatások automatizálása címmel. Témakörök: információs folya
matok hardverje és szoftverje; számítógép-hálózatok és informá
ciószolgáltatás; a könyvtári folyamatok automatizálása.
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Beszámolók, szemlék, közlemények

Az NTMIK 1984-1985. évi rend ez vény nap tára
Rendezvény
Rendezvény
Az NTMI K-tagországok
MKB-ja 28. ülése
Az NTMIK-tagországok
MKB-ja 29. ülése
Az NTMIK-tagországok
. MKB-ja 30. ülése
Az NTMIK-tagországok
MKB-ja 31. ülése
Az NTMIK Tudományos
Tanácsának 18. ülése

Időpont

Hely

19B4. május

Szu. Moszkva

1984. december

Szu, Moszkva

1985. májüs

Szu, Moszkva

1985, december

Szu, Moszkva

1984, november

Szu, Moszkva

Az NTMIK Tudományos
Tanácsának 19. ülése

1985. november

Szu, Moszkva

„Adatbázisok a számító
gépes hálózatokban"
nemzetközi konfe
rencia

1984. február

Szu, Moszkva
Az országok
javaslatai alapján

Az NTMIR IKNY rend
szerének létrehozásá
val foglalkozó szakér
tők 14. értekezlete
Az NTMIR I K N Y rend
szerének létrehozásá
val foglalkozó szakér
tők 15. értekezlete

1984. szeptember
Az országok
javaslatai alapján
1985. szeptember

Szabványosítási szakértői
értekezlet

1984. március

Szabványosítási szakértői
értekezlet

1984. október

Szabványosítási szakértői
értekezlet
Szabványosítási szakértői
értekezlet
Külső adatbázisok felhasz
nálásáról tapasztalat
csere célú szakértői
értekezlet
NTMIR/NTMIK kiállítás
A Reviziós Bizottság
15. ülése
A Reviziós Bizottság
16. ülése
A T K NSIR rendszertaná
csának ütése
A T K NSI R rendszertaná
csának ülése
Az NTMIR-hálózat ki
dolgozásával foglal
kozó szakértői munka
csoport ülése

1985. október

1985. november
1984.

Szu, Moszkva
NDK, Berlin

1984. március

Szu, Moszkva

A mondatok automati
zált feldolgozásával
kapcsolatos konzul
táció
IV. n.é. (5 nap)
A természetes nyelvek
automatizált szintak
tikai elemzésével
kapcsolatos kon
II. n.é.
ferencia
A Tudományos és Mű
szaki Fordítások NISZ
KNSZ-eiben dolgozó
szakértők orosz nyelv
tudásának a tudomá
nyos-műszaki fordí
tás terén való fejlesz
tését szolgáló iskola
IV. n.é. (4 nap)
Az I K A N Y R rendszer
tanácsának 8. ülése
június (3 nap)

Megnevezés

Vaskohászati NATMIR
n a kér tői értekezlete

1984. II. n A

Szu, Moszkva
MoNK,
U la n-Bátor

1985. I. n.é.

Szu, Moszkva

1984, II, n.é.
1984. IV. n.é.
1985. II. n.é.

Szu, Moszkva
Szu, Moszkva
Szu, Moszkva

A nemzetközi specializált információs rendszerek (NSI Ri
1984. évi rendezvénynaptára

A T K NSI R rendszerta
nácsának 7. ülése
A PD NSI R rendszerta
nácsának 12. ülése
Az IK NSIR rend szerta
rtácsának 13. ülése
A KNSZ-ek szakértőinek
tanulmányútja az
I K N S I R VSZ-énél
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Hely

április 1 0 - 1 2 .

MoNK,
Ulan-Bator

NÁTMIR szakértői
értekezlete

II. n.é. (3 nap)

CSSZSZK, Prága

II. n.é. 13 napi

SzU, Moszkva

Tanácsa 19. ülése

NDK. Berlin

SzU, Moszkva
CSSZSZK.
Bratislava

Szervező, kijelölt
nemzeti szerv
Ipari Informatikai
Központ
Vízügyi Dokumen

ápr. 1 0 - 1 3 .

április

tációs Szolgáltató
Leányvállalat

Ipari Informatikai
Központ
Központi Bányászat

május

Fejlesztési Intézet

11. n.év

M É M Információs
Központja

Mező- és Erdőgazdasági
NÁTMIR munkacsoportja

Kémiai NÁTMIR
Kereskedelmi-gazdasági
Ipari Informatikai
szeptember

Központ

Gépipari NÁTMIR
Traktor- és mezőgazda
sági gépgyártási alrend
szere, szakértői konzul

Mezőgépfejlesztő
III. n. év

Intézet

december

Központ

Gépipari NÁTMIR
Általános gépgyártástechnológiai alrendszere.
szakértői konzultáció

S z U , Moszkva

márc. 2 0 - 2 2 .

Szénbányászati NÁTMIR

táció

l-ll. n.é. (5 nap)

C S S Z S Z K , Prága

Színesfémkohászati

információs alrendszere
munkacsoport 14. ülése
Időpont

Időpont

Vízügyi NÁTMIR Tanácsa

19. ülése

Rendezvény

Később
pontosítják

1984-ben Magyarországon tartandó rendezvények

11. ülése
1985. március

II. n.é. 13 nap)

Hely

Az országok
javaslatai alapján
Az országok
javaslatai alapján
Az országok
javaslatai alapján
Az országok
javaslatai alapján

1985. március

A Tudományos és Mű
szaki Fordítások
NISZ tanácsának 12.
ülése és a Tudomá
nyos és Műszaki For
dítások NISZ részt
vevő országai KNSZeinek szakértői érte
kezlete

Időpont

Ipari Informatikai

TMT 31. evf. 1 9 8 4 / 1 - 2 .

Az NTMIK közeljövőben megjelenő kiadványai

•

A mikroprocesszorok fejlesztésére és a KGST-tagországokban
való széles körű alkalmazásukra irányuló együttműködési prog
ram információellátása érdekében az NTMIK 1984-ben a követ
kező kiadványok megjelentetését tervezi:
•

A mikroprocesszoros technika terminológiai kisszótdra
(Kratkij terminologiíeskij slovar' po mikro pro cessomoj tehnikc)

A kiadvány a mikroszámítógépes helyi hálózatok fejlesztésé
ben elért eredményeket és a további terveket vizsgálja.
Terjedelme kb. 4 kiadói ív, irányára: 50,- Ft

•

Tíznyelvű terminológiai szótár, amely a fogalmak meghatáro
zását oroszul, a fogalmakai angol, bolgár, cseh, lengyel,
magyar, német, orosz, román, spanyol és vietnami nyelven
tartalmazza.
Terjedelme kb. 15 kiadói ív, irányára: 124,- Ft

•

Mikroszámítógépek valós idejű operációs rendszerei (szerk.
Kramfus, J. R.)
(Operacionnye sistemy realnogo vremení mikro-ÉVM)
Az Irányítási Problémák Nemzetközi Tudományos Kutató
Intézete által szervezett, a mikroszámítógépes rendszerek
valós idejű programjainak helyzetével foglalkozó szemináriu
mon elhangzott, áttekintő jellegű előaádsok gyűjteménye.
Terjedelme kb. 7 kiadói ív, irányára: 87,- Ft

•

SIROKOV, F, V,: A számítástechnika aktuális fejlesztést
problémái (5. generációs számítógépek!
(Aktualnye voprosy razvitiS vyeislitel'noj tehniki. Kompűtery
5-go pokalenia)

KALAlEV,
V. N.; Mikroszámítógépes helyi hálózatok
(Lokal'nyé seti mikro-ÉVM)

Mikroprocesszoros rendszerek tervezési eszközei
Dudnikov, E. E.)
(Sredstva proektirovania" mikroprocessornyh sistem)

(szerk.

A mikroprocesszoros rendszerek széles körű bevezetése elkép
zelhetetlen a különböző automatizált tervezési rendszerek
használata nélkül. A kiadvány a jelenleg használt eszközök
osztályozását, jellemzőit, alkalmazási területeit és fejlesztési
perspektíváit tartalmaz za.
Terjedelme kb. 5 kiadói ív, irányára: 62,- Ft

•

DUDNIKOV, E.E.: Személyi
(Personal'nyé ÉVM)

számítógépek

A személyi számítógépek a számítástechnikai berendezések
új, gyorsan fejlődő osztályát alkotják. A kiadvány áttekinti a
személyi számítógépek típusait, bemutatja jellemzőiket és
továbbfejlesztésüket.
Terjedelme kb. 4 kiadói ív, irányára: 50,- Ft
A felsorolt kiadványok megrendelhetők az OMIKK Értékesí
tési osztályától (1428 Budapest, Pf. 12.)

A könyv a legújabb számítástechnikai eszközök fejlődési
tendenciáit vizsgálja Japán 5. generációs számítógép fejlesztési
tervei alapján.
Terjedelme kb. 4 kiadói iv, irányára: 50,- Ft

KÖNYVTARKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Országos tárolási tervek és programok
A cikk alapja egy felmérés, amely 1981 nyarán
készült az I F L A UAP programjának részeként. Az
információt postai úton, illetve személyes interjúk alap
ján gyűjtötték. 38 országból, 59 személytől kapott válasz
szolgál az elemzés alapjául.

A tároló könyvtár

meghatározása

A fogalom tartalma országonként változik, néhány
kevésbé fejlett országban pedig úgyszólván ismeretlen,
minthogy itt a könyvtárakban a helyhiány még nem
annyira súlyos. A gyakorlati megoldások - akár előzetes

tervek alapján, akár a nyomasztó helyhiány miatt alkal
mazzák is őket - és a folyamatban levő vagy vitára
bocsátott tervek éppoly sokfélék, mint a fogalom értel
mezése.
Altalános felfogás szerint a tároló könyvtár fő funk
ciója a raktározás,
azoknak a dokumentumoknak a
megőrzése és rendelkezésre bocsátása, amelyek kevésbé
keresettek, és amelyeket az őket beszerző könyvtárak
helyszűke vagy egyéb oknál fogva nem tudják állomá
nyukban tovább megőrizni.
A tanulmány elsősorban azzal a tároló könyvtári
típussal foglalkozik, melynek feladata a régebbi
és
kevésbé használt anyagok állandó
raktározása.
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