
1)01994 

2. szám 

KÓS~"- GYŐZŐ 

a ~ 

UTIfIUTATO 
•• A 

ES PELDATAR 

lUŰSZAKI FOLYÓIRATOK 
KÖNYVTÁRI 

FELDOLGOZASÁBOZ 





BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA 

lVIÓDSZERTANI KIADVÁNYAI 

2. szám 

KOSA GYÜZŐ 

ÚTJVIUTATÓ ÉS PÉLDATL~R 
l\IŰSZAKI FOLYÓIRATOK 

KÜ~YVTARI FELDOLGOZASAHOZ 

BME-OMIKK 

11,1 
K150039 

A M Ű V E L Ö D É S Ü G Y I IV[ I N I S Z T E R R E N D E L E TÉ R E 

* 
TANKÖNYVKIAD~ BUDAPEST 



601994: 

Lektorálta 

KÉKI BÉLA 

Kiac1ásért felel: Lac1ányi Antal 



ELŐSZÓ 

Kétségtelen, hogy a tudományos és müszaki kutatás terén, az 
utóbbi él'ekben az eddiginél nagyobb hangsúly esik a folyóirat-iro
dalomra. A nagy összefoglaló miivek, kézikönyvek, monográfiák 
gyakran már megjelenésük idején túlhaladottnak tekinthetők, hi
szen a folyóiratok hétről hétre újabb eredményekről adnak hírt. 
A korszerii tudományos és miiszah:i dokumentáció elképzelhetetlen 
a folyóiratok legfrissebb anyagának feldolgozása nélkül. Ha ehhez 
hozzávessziik, hogya lwtatás és az ipar nemzetközi versenyképes
sége döntő mértékben függ a .,napi" tájékozottságtól, érthetŐ. hogy 
az olvasó k egyre nagyobb igénnyel fordulnak a könyvtárak folyó
iratosztályaihoz, A legtöbb esetben igen gazdag periodikaanyag 
azonban hozzáférhetetlen, ha nem. áll rendelkezésre jó, helyes fel
dolgozáson alapul.ó és n1Índen szempontból tájékoztatást adó kataló
gus, 

A könyvtáros számám tehát nélkülözhetetlen egy olyan útm.utató, 
amely a periodikaanyag könyvtári feldolgozásának, címleírásánalc 
nem egyszer bonyolult nwnkájában eligazítja. Ilyet keresvén, a 
hazai és külföldi szakirodalomtól egyaránt kevés segítségre számít
hat. A magyar könyvtá1'i kézikönyvek. szabványok, egyetemi és fő
iskolai jegyzetek általában igen sommásan intézik el a kérdést, a 
folyóiratkezelés külföldi szakirodalnw pedig korántsem olyan 7'ész
letesen kidolgozott, mint a 'könyvtártan egyéb ágai. 

Égetően szükséges tehát egy l1linden szempontból iránynmtató, 
az összes részletkérdésekre kite7'jedő, bőséges példatárral ellátott 
folyóirat-címleírási szabvány elkészítése. A könyvtámk érzik e hiá
nyosságoi. Legtöbb helyen a régi gyakorlat toldozgatásával, lehető 
korszeríísítésél'el rágnak neki bizonytalan útjl/knak, vagy tapasz
talatcserék során igyekeznek némi bizonyosságot találni. 

Példamutató és úttörő vállalkozásra - tudomásom szerint -
elsőnek és egyedül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára 
szánta el magát, amikor l1wnkatársairal - Pajkossy Györgynével 
;;s Zelenka Istvánnal - elkészíttette a könyl~tár folyóirat-címleírási 
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szabályzatát. A magyal' könyvtárügy szempontjából sajnálatosnak 
tartom, hogy ezt a - néhány túlzása ellenére is - igen kiváló l1H[)1-

kát mindmáig nem pnblikálták. Nyi/.vánvaló ugyanis, hogy egy el
készítendő folyóirat-címleírási és kata!óglLsszerkesztési szabvány 
alapja csak nagy könyvtára ink gyakorlatának szintézise lehet. 
A Budapesti Miiszaki Egyetem Központi Könyvtárának gyakorlatát 
e munka szerzője alakította ki 1958 tavaszán, az elvi alapok kidol
gozásában Kéki Béla közremüköclésével. E gyakorlatot tükrözi je
len Útnwtatól1k. Magától értetődik, hogy elsőrel1clen a müszaki 
folyóiratok sajátos je/legét tartja szem előtt, de hiszem, hogy más 
gyíijtőkörü könyvtárak dolgozói is haszonnal forgathatják. 

Ladányi Antal 
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I. BEVEZETÉS 

<II _-\kár a hazai. akál' a hozzáférhető külföldi szakirodalmat és 
snbványokat tanulmányozzuk, a folyóiratok könyvtári feldolgozá
sát illetően bizonyos hiányosságokat és következetlen megoldásokat 
tapasztalunk. (Szándékosan nem jelöljük meg e kérdéses részleteket, 
mert jelen Útmutató:1k nem vitairat. viszont saját könyvtári gya
kcrlatunk kialakításának megokolására, rá kell mutatnunk azokra 
a:-: elvi és módszertani nehézségekre. amelyeket le kellett küzde
nünk.) 

Ezek között talán az a legszembetünőbb, hogy a szakirodalom 
több-kevesebb részletességgel tárgyalja ugyan a folyóiratok könyv
tári címleírásának problémáit, sőt szabványaink . vannak az egy
öntet ü feldolgozás biztosítására, de úgyszólván egyetlen útbaigazí
tást sem kapunk arra vonatkozólag. hogy címleÍrásaink milyen ka
talógusok számára készülnek és ezek mennyiben különböznek egy
mástól már címfelvétel.i igények és szempontok szerint is. E nélkül 
pedig - és ezt gyakori panaszok igazolják - még a tapasztaltabb 
könyvtári címfelvevő is nehéz helyzetbe kerül, ha folyóiratok fel
dolgozásához fog. 

lVIásik - ugyancsak sok félreértésre alkalmat adó - hiányos
ság, hogy nem határolják el kétséget kizáró módon a bibliográfiák 
és katalógusok számára készülő címleírásoknál követendő eljárást 
s így a könyvtárosban azt a hitet kelthetik. hogy például bibliográ
fiálc összeállítására vonatkozó szabvány címleírási utasításai kata
lógHsok készítésénél is változatlanul érvényesíthetők. 

Végül nem egy esetben - főképp a nem folyóirat jellegü perio
clikák leirásánál - a könyvek címfelvételeire emlékeztető megoldá
sokkal találkozunk. 

E három, kevéssé megvilágitott kérdésben mutatjuk be - a 
címleírás szabályainak ismertetése előtt - a Müszaki Egyetem Köz
ponti Könyvtárában kialakult gyakorlatot. 
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A) Katalógusok 

A Budapesti IVIűszaki Egyetem Központi Könyvtára a követ
kező folyóirat-katalógusokat vezeti: 

1. Nagyalakú kartonra gépelt, helyrajzi számok szerint ren
dezett ún. alapfelvételekeL azaz leltári katalógust. 

2. Az előbbiek elengedhetetlenül szükséges ada,aiból szerkesz
tett és adrémával nemzetközi méretü karton okra sokszorosított, rö
vidített címleÍrásokból 

a) szolgálati és olvasói betürendes katalógusokat. 
b) szolgálati és olvasói decimális szakkatalógusokat. 

1. l\lunfelvételek 

Az alapfelvétel a folyóiratok és időszakos kiacl.ványok 1 összes 
adatait tartalmazza. amel~'ek ! kön:;"vtári címleirás. azonosítás és a 
könyvtár birtokában levő állomány feltárása szempontjából szük
ségesek. Az alapfelvétel az állomány tükörképe, leltára. az ö"szes 
többi katalógus alapja. amely aclataival a legteljesebb eligazítást 
adja a periodikaanyagot illetőleg. Az alapfelvétel a raktári készlet 
kötetenkénti gondos feldolgozásával készüL és elsőrenclü feladata a 
folyóiratok összefüggéseinek. egymással való kapcsolatának feltá
rása, a változások. v,1ltozatok regisztrálása. Alapfelvétel nélkül az 
állomán:.' hiányainak felmérése és tervszerü állománykiegészítés 
lehetetlen. 

Az alapfelvételnek él következő adatokat kell tartalmaznia : 
a) Helyrajzi szám. (Raktári jelzet.) 
b) A folyóirat meghatározása. (1. Cím. 2. Alcím. 3. Közreadó. 

4. Hely. 5. Kiadó. 6. Méret.) 
e) Tartalmi jpllemzés. (Szakjelzet. tárgyszó.) 
cl) Kiegészítő adatole (Időszakosság. nyelv.) 
e) Az állományban levő anyag története. (Változások felsoro

lása.) 
f) Az összefüggések feltárása. (Főlap, társiap, melléklet.) 
g) Az állomány és hiányainak rögzítése. (A kötetek, évfolya

mok részletes felvC:tele.) 

2. Sokszorosított katalógusok 

Az al8.pfelvétel adataiból szer1~esztett. rövidített GÍmleírást ad
rémával vagy m8.s sokszorosító eljárással nemzetközi kartonokra 

1 A továbbiakban a folyóiratokkal és hírlapokkal szemben idősza
kos kiadrány néven említjük a nem folyóirat jellegű időszaki kiadvá
nyokat: évköny,"eket kongresszusi jelentéseket. vállalati és intézeti ter
veket és beszámolókat. értesítőket. jelentéseket. 
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másolj uk és ezekből állít juk össze a szolgálati, valamint az olvasói 
betürendes és szakkatalógusokat. 

Ha a technikai lehetőségek megengedik, a.~kor az alapfelvétel 
valamennyi adatát rá kell vezetni a címleírásra (kivéve természe
tesen a részletes évfolyam- és kötetfelvételt, ezeket mindig össze
vontan. rövidítve jelöljük). Az adréma 8 negyvenöt betüs sora azon
ban határt szab a sokszorosítható szöveg terjedelmének és más olcsó 
sokszorosító eljárás sem nyújt sokkal több lehetöséget. Ezért a 
könyytáros fontos feladata. hogy az alapfelvétel adataiból egy -
legfeljebb két - cédu~ára rávezesse az összes szükséges adatokat, 
".melyek elengedhetetlenek a}1hoz, hogy a katalógus minél inkább 
megközelítse az abpfclvétel teljességét. 

A sokszorosított címfeh-ételnek a következő adatokat kell tar-
talmaznia: 

a) Helyrajzi szám. (Két betühellyel bekezdve.) 
bj Cím. alcím. közreétdó. (Második sorban bekezdés nélkül.) 
ej Impresszum: hely. kiadó. méret. (Az impresszum adatai a 

b) pont adataitól négy betüközzel válasz;:ódnak el.) 
clJ Cím és közreadó esetleges változásai. (Megjegyzésként két 

betüközzel bekezdve.) 
e) Utalás él. főlapra vagy társlapra, mellékletekre. (Ugyancsak 

megjegyzésként.) 
f) AlTleglevő évfolyamok rövidített jelzése. 
O) Esetleges hiányok jelzése. (Az évfolyam jelzés alatt két betú

közzel bekezdve.) 
h) Szakjelzet. (A decimális szakjelzet mindig a cédula utolsó 

sora. akkor is, ha a többi szöveg nem. tölti be az első hét sort. Ha 
két cédulát vagyunk kén~'telenek készíteni. a decimális szám akkor 
is az első cédula nyolc2_dik sora, a szöveget a 7. sor után foly tat juk 
a második cédulán.) 

Mielőtt az alapfelvétel és rövidített címleírás szabályainak át
tekintés ét megkezdenők, bemutatunk néhányalapfelvételt és a ró
luk készült rövidített címleírást. A példák alkalmasak arra, hogy az 
alapfelvétel és a sokszorosított címleírás viszonyát, illetőleg az alap
felvétel adatainak felhasználását szemügyre vegyük. 

Bemut'=\tjuk az American ChemicaI Society által közreadott 
Indus/rial and EngineerillO Chemistry címü folyóiratot. Ez a iap 
eredetileg a fenti címmel jelent meg. Utóbb három kiadásra bomlott: 
IndléstriaI edition. AnalyticaI edition és News edition. Az Industrial 
edition ma is eredeti címével jelenik meg. Az Analytical edition 
utóbb Analytical Chemistry címmel, a News edition pedig Chemical 
emel EngineerinO Nev;s címmel folytatja előző évfolyamait. Nézzük, 
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mikfnt tlikröződik ez a folyamat az alapfelvételeken és a rövidített 
címleírásokon. 
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Ra'.'Ctári jelzet: 
F 14/B 

Cím, alcím. közreadó: 
Industrial and Engineering Chemistry. Indwstrial edition. Publ. 
American Chemical Society. 

Megjelenési hely, kiadó, méret: 
Ea'ston, Pa. 29 cm. 

Szakjelzet: Gyakoriság: Nyelv: 
66{O'5) A angol 
542(05) 

Címvál tozás: 
TársIap, melléklet: 
Többéves mutató: 

Évf. Év Kötet Füzet Lapszám Tartj. Kötés Megj. 

1931. 23.vol. 1-12.no. 1.1502 lap tj. I 
T 

19Z2. 24. vol. 1-12.no. 1.1464 lap tj. + 
1933. 25.vol. 1-12. no. 1.1426 1&!J tj. I 

T 

az ét;folyamok hiánytalanul. folytatódnak 

1955. 47.vol. 1-6.no. 1.129{) lap tj. + Köt.hib. 
7-12 no. 1291-2597 lap I 

T 

1956. 48.vol. 1-4.no. 824 lap -~ 
5-8 no. 825-1382 lap I 

T 
9-12.no. 1383-2252 lap tj. I 

T 

1957. 49.vol. 1-4.no. 784 lap ..L 
I 

5-8.no. 785-1328 lap ..L 
I 

9-12.no. 1329-2ü94 lap tj. ..L 
I 

Az alapfelvétel adataiból szerkesztett rövidített címleírás : 

F 1478 
Indusü'ial and Engineering Chemistry. Indust-
rial edition. Publ. American Chemical Society. 
Easton. Pa. 29 cm. 
23.v01.1931-

66(05) 542(05) 



Itt tehát semmi nehézség nem mutatkozott a címleírás meg
szerkesztésénél. Az időszakosság ot nem jelöljük a sokszorosított ka
talógusban, a nyelvet pedig - mint később látni fogjuk - csak ak
kor. ha a cím nyelvétől eltér. Az aláhúzásokból kitűnik, hogy a 
betürendes katalógusok számára 2-2 cédulát kell készíttetnünk, s 
ugyanannyit a két decimális szakkatalógus számára is. 

Most lássuk az Allalytícal edition alapfelvételét : 

R akUu·j jelzet: 
F 1602 

Cím. alcím. közreadó : 
Industrial and Engineering Chemistry. Analytical edition. Publ. 
American Chemical Society. 

lVI,·gjeler;ési hely. kiadó. méret: 
Easton, Pa. 28 cm. 

Szakielzet: 
543/545(05) 

Címváltozás : 

Gvakorisáa: 
.' b 

IV, majd A 

Utóbb 19.v01.1947: Analytical Chemistry. 

TársIap. melléklet: 

Többéves mutató: 

Nyelv: 
angol 

Évf. Év Kötet Füzet Lapszám Tartj. Kötés lVlegj. 

1931. 3.vol. 
1932. 4.vol. 

1-4.no. 1,426 lap 
1-4.no. 1,454 lap 

tj. 
tj. 

az évfolyam ok hiánytalanul folytatódllak 

1944. 16.vol. 1-6.no. 12,772 lap tj. 
1945. 17.vol. 1-12.no. 1,816,12 lap tj. 
1946. 18.vol. 1-12.no. 1,814 lap tj. 
1947. 19.vol.-tól Analytical Chemistry 

+ Teljes! 

+ 
-L 

I 

A folytatás ról új alapfelvételt készítünk ugyanazon helyrajzi 
számon, tekintve, hogy az évfolyamszámozás folytatódik. 
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Raktári jelzet: 
F 1602 

Cím, alcím, közreadó : 
Analytical Chemistry. Publ. American Chemical Society. 

MegjC'lenési helv. kiadó. méret: 
Washington, 28 cm. 

Szakieizet : 
543/545(05) 

Cimváltozás : 

Gyakoriság: 
A 

Nyelv: 
angol 

Előbb: Industrial and Engineering Chemistry, 
Analytical edition. 

Társiap. melléklet: 
Többéves n1uts.tó: 

Évf. Kötet Füzet Lapszám Tartj. Kötés 1Iegj. 

1947. 19.vol. 1-12.no. 2,1059 lap tj. 
1948. 20.vol. 1-12.no. 20,1522 lap tj. 

1950. 22. vol. 1-12.no. 1.1602 lap tj. 
1951. 23.\'01. 1-6.no. 5.936 lap 

7-12.no. 937-1918 lap tj. 

az évfol.yamok hiánytal.anul. fol.ytatódnak 

1957. 29.vol. 1-6.no. 988 lap 
7-12.no. 989-1939 lap tj. 

+ Köt.hib. 

+ 
-L 

I 

-L 
I 

+ 

A két alapfelvétel tükrözi a folyóirat meglevő évfolyamainak 
adatait. a címváltozást. a hiányt. a hibás kötésú köteteket. Most 
lássuk. hogy fest ez a két összefüggő alapfelvétel a rövidített cím
leírásokon. 
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F 1602 
Industrial and Engineering Chemistry. Analy-
tical edition. Publ. American Chemical So-
ciety. Easton. Pa. 28 cm. 

Utóbb 19.v01.1947: Analytical Chemistry. 
3.\'01.1931 - 18.\'01.1946. 

543/545(05) 



F 1602 
Analytical Chemistry. Publ. American Chemi-------
cal Society. Washington, 28 cm. 
Előbb: Industrial and Engineering Ch e

mistry Analytical ed. 
19.v01.1947-

Hián:v-: 21.v01.19,19. 
5,13,5,15(05) 

A már említett harmadik kiadás: a News edition alapfelvétele 
teljesen hasonló az Analytical edition felvételéhez. Ezért a rövidség 
kedvéért csak a sokszorosított cínlleírást közöljük. 

F 1511 
Industrial and Engineer~ng Chemistry. News 
edition. Publ. American Chemical Society. 
Easton. Pa. 30 cm. 

Utóbb 18.v01.1940: Chemical and Enginee
ring News. 
13.v01.1935 - 17.v01.1939. 

Hián:v': 14-15.v01.1936-1937. 
66.01(05) 

F 1511 
Chemical and Engineering News. Publ. Ameri-
can Chemical Society. Easton, Pa. 30 cm. 
Előbb: Industrial and Engineering Chemist

ry News ed. 
18.v01.19,10-

66.01(05) 

A fenti példák nemcsak a folyóirat egyes kiadásainak törté
netét és összefüggését n1Utatják be, de a rövidített címleírások alá
húzás ait megfigyelve azt is láthatjuk, hogy valamennyi kiadás -
tÖl·ténetének minden stádiumában - megtalálható a katalógusban 
egy helyen is: a közreadó American Chemical Society-hez beosztva. 
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Az esetek egy részében mint láthattuk - minden különösebb 
nehézség nélkül megszerkeszthetjük az alapfelvétel adatainak fel
használásával a rövidített, sokszorosítandó címleírást. Vannak azon
ban bonyolultabb folyóiratok is, amelyek akár hosszú múltjuk, akár 
él velük kapcsolatos változások miatt zsúfolttá teszik az alapfelvé
telt, és a rövidített címleirás megszerkesztésében nehezebb feladat 
elé állít ják a könyvtárost. Ilyenkor a címleíró megítélésétől függ. 
hogy a katalógus szerkezetének és a terjedelem adta lehetőségeknek 
megfelelően azokat az adatokat vigye át a rövidített címleírásra. 
amelyek a lehető legpontosabb tájékoztatást adják az olvasónak. 
Ha mégis maradna olyan adat. melynek a katalógusban való nyil
vántartása nélkülözhetetlen, utaló segítségével kell a katalógusba 
beolvasztania. 

Példaképpen bemutat juk az egyik legnagyobb múltú osztrák 
műszaki folyóiratnak : az osztrák mén'lök- és építészegylet lapjának 
történetét és a katalógusban való vetület ét. E tekintélyes műszaki 
lap 1849-ben Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur-Vereines 
címmel indult és 17. éVlolYélmában 1865-ben profiljának bővülése 
folytán címét Zeitschrift des ÖstelTeichischen Ingenieur- und A.rchi
lekten-Vel°eines címre változtatta. Több. mint fél évszázadon ke
resztül jelent meg e címmel. 1938-ban Ausztriának a náci megszál
lóktól való elözönlése idején a 90. évfolyam 31-32. füzetei Bau und 
~Verk címmel jelentek meg, feltehetőleg azért. mert a megszállók 
nem szívesen látták az Österreichischen szót a folyóirat címében. 
Ezzel az évvel a nagy múltú folyóirat meg is szünt. illetve csak 194(;
ban del'ült ki. hogy ez a ,.megszűnés·' politikai nyomás hatása alaH 
következett be, ugyanis a folyóirat 1946-ban folytatódó évfolyam
számozással (91. Jg.) újraindult. 1957 végéig továbbra is régi patinás 
címével szerepel. 1958-tól kezdődőleg viszont a Springer cég két 
másik nagy osztrák műszaki folyóirattal (Österreichische B,;tUzeit
ó'chrift. Maschinenbau und Warmewirtschaft) egybeolvasztva Öster
reichische Ingenieur-Zeitschrift címmel jelenteti meg. Ugyanakkor 
Clzonban alcímében megtartja a régi nagy múltú címet és annak év
fclyamszámozását is. 

A rövidség kedvééi·t az összes alapfelvételeket nem közöljük. 
csupán annyit jegyzün.k: meg, hogy a Zeitschrift des Österreichischen 
Ingeneur-Vereines eimről külön alafelvétel készül a 16. Jg.-ig, a 
17. Jg.-től a bővült címről új alapfelvétel és ismét másik az 1958-
ban induló Österreichische Ingenieur Zeitschriftről. Most pedig lás
suk a címleírásokat : 
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F 10 
Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur-
Vereines. Hrsg. Verein der Österreichischen 
Ingenieure. Wien. Seidel. 35 cm. 

Utóbb 17.Jg.1865: Zeitschrift des Österrei
chi sch en Ingenieur- und Architekten-Vereines. 
4.Jg.1852 - 16 . .Jg.1864. 
624/628(05) 72(05) 

A 17. Jg.-tól induló változott címről készült alapfelvétel zsúfolt 
.. fej"-rovata: 

Raktál'i jelzet: 
F 10 

Cím. alcím. kőzreadó: 
Zeitschrift des Ö,terreichischen Ingenieur- und Architekten
Vereines. 

Megjelenési hely. kiadó. méret: 
Wien. 33 cm. 

S?'lkielzpt: 
624i628(05) 
69(05) 
72(05) 

Címváltozás : 

Gyakoriság: 
O 

Nyelv: 
német 

Előbb: Zeitschrift des Österreichischen Ingenieuí'-Vereines. 
Közben: 90.Jg.1938. 31-52.H. címe: Bau und Werk. 
1939-1945. szünetel. 
Utóbb 103.Jg.1958-tól: Österreichische Ingenieur-Zeitschrift. Be
leolvadt a .. l\tIaschinenbau und Warmewirtschaft" és az .. Öster
reichische Bauzeitschriff'. 

Melléklet: 
Mitteilungen des Verbandes der Österreichischen Ingenieur- und 
Archi tekten-Vereinigungen. 

Többéves mutató: 
Register fül' die 22 Jahrgange 1849-1870. [1-22.Jg.] 98 lap. 

(Ezután következik az alapfelvételEm 1865-től 1957-ig az évfolya
mok részletes felsorolása.) 
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Nyilvánvaló, hogy ilyen adathalmazt még két adrémázott nem
zetközi méretű kartonra sem lehet rávezetni. Könyvtárunk a fenti 
alapfelvételről négy rövidített címfelvételt készített, amelyek közül 
az első két kartonon került sokszorosításra. 

14 

F 10 l. 
Zeitschrift des Österreichischen [Österreíchi
s,~herl Ingenieur- und Architekten-Vereines. 
Wien. 33 cm. 
Előbb: Zeitschrift des Österreichischen 1n

genieur-Vereines. 
Közben 1939-1945. szünetel. 

624/628(05) 72(05) 69(05) ./ . 
2. 

. Utóbb 103/l.J g.1958: Österreichische 1nge
nieur-Zeitschrift. F 2477. 

Melléklet: Mitteilungen des Verbandes der 
Österreich. 1ngenieur- u. Architekten-Verei
lIigungen. 
17.Jg.1865 - 102.Jg.1957. 

Hiány: 91.J g.1946 - 93.J g.1948. 

F 10 
Bau und Werk. Wien, 33 cm. 

A Zeitschrift des Österreichischen 1ngeni
eur- und Architekten-Vereines a 90.J g.1938. 
31-52,H. folyamán a fenti címmel jelent meg. 

624/628(05) 69(05) 

F 10 
lVIitteilungen des Verbandes der Österreichi-
schen 1ngenieur- und Architekten-Vereinigun-
gen. Wien, 33 cm. 

Főlap: Zeitschrift des Österreichischen 1n
genieur- und Architekten-Vereines. 
1933 - 1934. 

061.231.04(436) :[624/628(05) :69(05) 



F 10 
Zeitschrift des Österreichischen 
und Architekten-Vereines. Register. 
33 cm. 
Fűr [1-22.Jg.]1849-1870. 

08:3.86: [624/628(05) :72(05) 

1ngenieur
Wien, 

Az 1958-ban bekövetkezett, egybeolvadással kapcsolatos cím
változás rövidített címleírása : 

F 2477 1. 
Österreichische Ingenieur-Zeitschrift. Zeit
schrift des Österreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Vereines. Vereinigt mit Österrei-
chische Bauzeitschrift und Maschinenbau und 
Warmewirtschaft. Wien, Springer, 30 cm. 

Előbb: Zeitschrift des Österreichischen 1n-
62/69(05) 72(05) 

genieur- und Architekten-Vereines. FlO. 
1.(103.)Jg.1958-

2. 

Az elmondottakból és a felhozott példákból talán kitűnik, hogy 
a könyvtárosnak más szempontokat kell érvényesítenie az alapfel
vétel készítésekor, és másokat a rövidített címleírás szerkesztésé
ben. A címfelvételi szabályok tárgyalásánál minden esetben rá fo
gunk mutatni ezekre az eltérésekre. 

B) Bibliográfia és katalógus 

A bibliográfiában a folyóirat összes címváltozásait fel kell tün
tetni, a változás időpont jával együtt, a· katalógusban csak akkor, ha 
a változott címmel is vannak évfolyamok a könyvtár birtokában. Ez 
természetes, hiszen a bibliográfia a folyóirat egész életrajzát ábrá
zolja, a katalógus csak a könyvtár állományának történetét. (A kettő 
persze azonos is lehet.) A folyóiratbibliográfiát nem érdekli, hogy 
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például a IvIűszaki Egyetem Központi Könyvtáráb:m levő A.nmwl 
Review of Physical Chemistry 1. kötete lithoprint sokszorosítással 
készül~ utánnyomás. vagy hog~' a Science 105. kötetét hibásan kö
tették. de a katalógust (nyilván itt is csak az alapfelvételt) igen. 
Röviden: a bibliogn1fia művet ír le. a katalógus példányt. mint azt 
a könyvek esetében annyian és ol~' sokszor megállapít ották. 

Mégis ez él bibliográfiai látásmód gyakran jelen:kezik a kataló
gus számára készülö cÍmfelvételek készítésénél is. Így például vita 
folyik arról. hogyeimváltozás eset én az első címen vegyük-e fel Ll 

folyóiratot vagy az utolsón. függetlenül attól. hog~' az a bizonyos -
első vagy utolsó eimmel megjelent - évfolyam megvan-e a könyv
tár állomán:-'ában vagy sem. Bi.bliográfiáh összeállításánál fel lehet 
\'etni ezt a kérdést. (Bál' véleményünk szerint az első eim felvétele 
a hel:'esebb. Lehetséges ugyanis. hogy az a eim. amely a biblio
gl'áfia készítésekor utolsó. megjelenésekor már nem az. az első cím 
,'if.zont mindig első marad. Egyébként következetesen alkalmazoLt 
ut'ilókkal bármelyik módszer jól használható.) Kalalógus számára 
kE'szült eimleírásnál azonban lényegesen más a helyzet. Itt azt lát
iuk leghelyesebb megoldásnak. ha csak azt a eimet. illetőleg eim
változást írjuk le. amel;.' a könyvtár állomán:'ában szerepel. (Ha a 
folyóirat minden évfolyama megvan kön;,'vtárunkban. akkor k::lta
lógusunk alapfelvétele azonos lesz a bibliográfiával.) 

Ha viszont úgy járunk el - mint azt számos nagykön;.·vtárunk 
,l!::akorlatában láthatjuk - hogy akkor is az elsö címmel vesszük 
fel a fol,':óiratot. ha ezzel a címmel megjelent évfolyamok nincsenek 
is birtokunkban. és az első címet csak bibliográfiák segítségével tud
juk kideríteni. akkor az a furcsa helyzet áll elő. hogy a könyvtfn' 
katalógusa olyan címeket is tartalmaz. amelyek állományából hiá
nyoznak. Állcmánykiegészülés eset én a katalógus javítása. helyes
bítése és bizonyos cédulák kicserélése úgyis elkerülhetetlen, bár
melyik módszert alkalmazzuk is. 

Ugyancsak a bibliográfiai szemléletből fakad az olyan címfel
vételi eljárás. mely szed.nt akkor is jelezzük a katalógusban vala
mely főlap társiapját. ha történetesen ez a társlap nincs meg a 
könyvtál·ban. a meglevő társlapot pedig aláhúzással különböztetjük 
meg. Így aztán az is előadódhnt. hogy egy meg nem levő előzmény 
meg nem levő társiapja is szerepel a katalógusban. A.z ilyen össze
függések feltárása nem a katalógus. hanem a bibliográfia feladata. 

Ezek a meggondolások vezették a Műszaki Egyetem Központi 
Könyvtárát saját gyakorlatának kialakításánál. Eszerint csak az ál
lományban meglevő változásokat tartja nyilván, és határozott kü-
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lönbséget igyekszik tenni a bibliográfia és a katalógus igényei kö
zött. 

A következő példán bemutat juk egy egyszeri címváltozáson ke
resztülment folyóirat bibliográfiai felvételét és a katalógus számára 
készült címleírását. Figyeljük meg, hogy az angol folyóirat-lelőhely
jegyzék (British Union-Catalogue of Periodicals, London, Batter
worth, 1958.) az első címmel veszi fel a folyóiratot, a csehszlovák 
(Soupis Cizozemskych Periodik .... Praha. Ceskoslov. Akad. Ved. 
1956.) pedig az utolsón, a másik címről pedig mindkettő utalót ad. 

Sewage works journal. [Federation of sewage works as-
sociations.] 1-21. New York [etc.] Oct. 1928-49. 
then Sewage and indus tri al wastes. 22-. 1950-. 

[Index 1-9.] 

Sewage and industrial wastes, Federation of sewage 
works (Sewage and industrial wastes) associations. 
Lancaster. Pa. Easton. Pa.). Champaign, Ill. [USA]. 
1-21 (1928/29-1949): 22-25 (1950-53). 
Drive: Sewage works journál. l-21 (1928'29-1949). 

(Természetesen mindkét bibliográfia a fenti "fej"-rovat után 
adja az angoL illetve csehszlovák könyvtárakban található évf olya
mok jegyzékét könyvtárak szerint.) 

Feltéve. hogy könyvtárunkban csak a Sewage and IndustrioI 
Wastes címmel megjelent évfolyamok vannak meg, akkor a rövidí
tett címleírás így fest: 

F 1495 
Sewage and Industrial Wastes. The Journal of 
the Federation of Sewage and Industrial Was-
tes Associations. 
22.v01.1950-

628(05) 

Lancaster, Pa. 25 cm. 

Ebben az esetben tehát nincs semmiféle utalás a periodika előz
ményére, mert az a könyvtárban nem található meg. 

Ha a könyvtár beszerzi az előző címmel megjelent köteteket, 
akkor a rövidített címleírások így alakulnak: 
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F 1495 
Sewage Works Journal. Publ. Federation of Se-
wage \Vorks Associations. Lancaster, Pa.25 
cm. 

Utóbb 22.v01.1950: Sewage and Industrial 
Wastes. 
1.vo1.l925/1929 - 21.v01.1949. 
628(05) 

F 1495 
Se\vage and Industrial \Vastes. The Journal of 
the Federation of Sewage and Industrial Wa s-
tes Associations. Lancaster. Pa. 25 cm. 
Eiőbb: Sewage Works Journal. 

22.voI.1950-

628(05) 

Mint látjuk. ebben az esetben a bibliográfia és katalógusunk 
adatai azonosak, bár a bibliográfiai címleírás és a katalógus szá
mára készült címfelvétel így is különbözik, mert a katalógusban 
nem utalókkal. hanem küiön címfelvétel segítségével oldjuk meg 
az előzmény nyilvántartását. 

c) Könyv és periodika 

A könyvtári címleírás szempontjából határesetet jelentenek 
azok a kiadványtípusok melyeknek akár a sorozatok, akár a nem 
folyóirat jellegű időszakos kiadványokhoz való sorolás a vitatható, 
illetőleg megnyugtatóan el nem dönthető. 

Bizonyos sorozatokat nem egy könyvtárban kezelnek rész címe s 
periodika módjára. Ugyanakkor olyan - rendszerint testületi -
kiadványokat, amelyek a kötetcím mellett periódikusan számozott 
jelzeteket használnak (mint: publications, közlemények, reports stb.) 
a sorozati nyilvántartásba utalnak. 

Ez a következetlen eljárás nyilván a nem folyóirat jellegü pe
riodil~ák fogalmának tisztázatlanságából fakad. lVIindenesetre azt 
eredményezi. hogy a kétségtelenül felismerhető periodikákat is 
könyvszerüen kezelik. így számozzák, s a címleírás is e szerint ké:" 
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szül róluk. lVIegnyilvánul ez például a publikáló intézmény testületi 
3zerzőként, nem pedig - elvszerűen - közreadóként való felvé
telében. 

Ezekkel az egyáltalán nem könnyű problémákkal az időszakos 
kiadványok címleírásának tárgyalásánál bővebben foglalkozunk, itt 
csak arra kell rámutatnunk, hogy a "könyvszerű" szemlélet nem 
csak ilyen határesetek helyes minősítését, de a már periodikák közé 
sorolt művek elvszerű címleírását is megnehezíti. 

D} lVIunkamódszerek 

Ami a feldolgozás munkájának módszerét illeti, ez elsősorban, 
természetesen, az egyes könyvtárak sajátos viszonyaitól és a címle
író egyéni munkastílusától függ. Az a nehány gyakorlati tanács, 
amire mégis felhívjuk a címfelvevő figyelméL nem is a neki leg
jobban megfelelő munkamódszert akarja megváltoztatni vagy be
folyásolni. hanem az itt következő címleírási szabályok alkalmazá
sát kívánja megkönnyíteni. 

Legfontosabb talán: sohase kezdjünk úgy valamely folyóirat 
alapfelvételének elkészítéséhez, hogy kezünkbe véve az első köte
tet. nekilátunk az adatok leírásának. Nem kárbaveszett idő, amit a 
pel'iodikával való megismerkedésre fordítunk. Ennek legjobb mód
ja, hogy bibliográfiával kezünkben felkeressük a raktárban talál
ható állományt. 

Műszaki anyag feldolgozásánál szinte nélkülözhetetlen az előb
biek során már idézett csehszlovák bibliográfia. (Soupis cizozem
sk;ich periodik technickych a phbuznych v knihovnách Ceskoslo
venské republiky. Základní soupis z let 1928-1953. Red. Josef 
Lomsk~r, Praha. NakI. Ceskoslov. Akad. Ved, 1956.) KiWnően szer
kesztett. igen részletes, megbízható lelőhely-bibliográfia, amely -
megítélésünk és tapasztalatunk szerint - messze felülmúlja az ösz
szes hozzáférhető műszaki bibliográfiákat. Kissé nehezebben kezel
hető. nem annyira áttekinthető, de így is kiváló segédeszköz az 
ugyancsak idézett angol mű (British Union Catalogue of Periodi
cals. A record of the periodicals of the world, from the seventeenth 
century to the present day. in british libraries. Ed. by James D. 
Stewart. London, Batterworth, 1955.) 

A bibliográfia segítségével felderít jük a meglevő anyagon belül 
várható változások. társulások, szétválások idejét. (A továbbiakban 
nagyon megkönnyíti munkánkat. ha a változást tartalmazó kötete
ket cédulák behelyezésével megjeli)ljük,) Allapítsuk meg előre, mi
lyen mértékben kell majd feltüntetnünk a címleírás egyes adat-:tit, 
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van-e közreadó, azonos-e a kiadóval, változnak-e ezek az adatok, 
milyen társlappal vagy melléklettel rendelkezik a kezünkben levő 
folyóirat, milyen mértékü ezek összeforrottság a, hogyan SlZámozza 
évfolyamait és füzeteit stb. Egyszóval igyekezzünk az adatok alap
ján eldönteni, milyen folyóirattípuss3l találkoztunk. Ne felejtsük 
azonban el, hogy a folyóirat élő organizmus: létesül, változik egy
be olvad és szétválik; a valóságos és szabályokba alig foglalható élet 
számtalan jeIét viseli magán, s a mi feladatunk e változó élet minél 
pontosabb képét megrajzolni. Bár a következőkben magunk is 
igyekszünk - némi rendszerezés érdekében - típusok meghatáro
zására, ismételten hangsúlyozzuk : minden egyes folyóirat önálló 
egyéniség, és eszerint kell bánnunk vele. 

Csak miután így, nagy vonásokban tájékozódtunk arról, mit 
várhatunk a feldolgozás során, fogjunk hozzá az alapfelvétel elké
szítéséhez. A rövidített címleírást akkor fogalmazzuk meg, ha az 
alapfelvétel teljesen kész. amikor tehát át lehet tekinteni minden 
adatot, amelyet vagy amelynek egy részét rá kell vinnünk a rövi
dített címleírásra. 

Talán nem egészen felesleges rámutat nunk arra, hogy a kö
vetkezetesség mennyire alapfeltétele a jó katalógusnak. Egy eset
leg vitatható megoldás - logikusan és következetesen alkalmazva 
az egész katalóguson keresztül - kevesebbet árt munkánknak, mint 
feldolgozási "elveink" állandó változtatása, vagy egy tetszetős ötlet 
miatt fel-felbukkanó következetlenség. Ha katalógusunk a szó ere
deti jelentését dokumentálja, ha tehát az általunk készített karto
ték logikusan összefüggő címleirási megoldások sorozata lesz, akkor 
jó munkát végeztünk. 

(Még annyit, hogy Útmutatónk péld <;ii közül a négy vonallal 
keretezettek teljesen kész címleírást n1Utatnak be, az alul nyitott 
példák azonban csak az éppen tárgyalt kérdést akarják megvilá
gítani és a címleírás esetleges további adatait nem közlik.) 
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II. FOLYÓIRATOK CÍMLEÍRÁSA 

A) Helyrajzi szám 

A folyóiratok helyrajzi számát az alapfelvételen és a címleírá
son egyaránt a bal felső sarokban kell feltüntetni. ez utóbbin az 
első sorban. két betűhellyel bekezdve. 

A helyrajzi szám jelentősége túlmegy a raktári jelzet útbaiga
zító funkcióján. Mint látni fogjuk. a folyóiratok összefüggéseinek 
feltárásában, a címváltozások. szétválások vagyegybeolvadások ki
bontásánál a címleírási megoldások mellé gyakran segítségűl hívjuk 
a helyrajzi szám adta lehetőségeket is. Így a helyrajzi szám a fel
dolgozás fontos segédadatává ·válik. 

A folyóiratok leltározása a magyar könyvtárügy egyik legvita
tottabb kérdése, amely mindmáig nem nyert kielégítő megoldást. 
Sok helyütt - így a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyv
tárában is - főképp a régi anyagnak a raktári jelzeten kívül kü
lön leltári száma volt. Csak bizonyos idő óta - a cédulaleltár be
vezetésével - vált a két jelzet azonossá. Az anyag rekatalogizálása 
során. a leltározás kérdésének megoldása is fokozta a helyrajzi szám 
jelentőségét, amennyiben a leltári és raktári szám azonosságát fo
gadtuk el teljes anyagunk feldolgozásánál és nyilvántartásánál. 

Tekintettel e kérdés tisztázatlan voltára, Útmutatónkban példa
képpen bemutatott . alapfelvételeken nem jelöltük a leltározással 
kapcsolatos adatokat. Itt kell tehát rámutatnunk, hogy az alapfeÍ
vételnek leltári nyilvántartásként való elfogadása eset én, a meg
jegyzés oszlopától jobbra még egy rovatot kell nyitnunk, ahol a 
beszerzés módját (véteL ajándék, csere) a kötet vagy évfolyam árat, 
valamint a leltári naplószámot kell bejegyezni. 

Ha folyóiratainkat méretek szerint szétválasztva (ugró számos 
numerus kurrens szerint) raktározzuk akkor helykímélés céljából 
és esztétikai szempontból is fontos, hogy a helyrajzi számot körül
tekintően állapítsuk meg. 
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B) A folyóirat meghatározása 

A ms.gyar szabvány- és szaki:rodalom az alcímet és a közreadót 
a .. cím taTtozékai"-nak szokta minősíteni. és sokszor - de külö
nösen a közreadó felvételénél - alternatív megoldásokat ajánl. Ezt 
az immár .• klasszíkus" felfogást nem tudjuk elfogadni. Az alcím és 
a közre adó a folyóira:ok igen jelentős részében ugyanis egyáltalán 
nem "tartozék", hanem a cím. szerves része vagy annak nélkülöz
hetetlen kiegészítője. Az Acta Technica cím például csak a Ce sk 0-

slovenska Akademia Véd, vagy a Magyar Tudományos Akadémia 
- tehát a közreadó - feltüntetésével válik kétségtelenül azonosít
hatóvá. A. RefeTativniij ZS1iTnal vagy I1iJiíszaki Lapszemle cím pedig 
tartalmatlan és könyvtári címleírás szempontjából kezelhetetlen az 
egyes sorozatokat jelölő alcímek nélkül. Néha a meghatározás to
vábbi adatai (hely, kiadó) is fokozott jelentőséget nyernek, amint 
azt például a VDI-Nachrichten című folyóiratnak a náci Németor
szág idején Berlinben, majd a háború után ugyanezen címmel (de 
új évfolyamszámozással) Düsseldorfban megjelenő évfolyamainak 
esetében tapasztalhatjuk. ahol tulajdonképpen - könyvtári cím
leírás szempontjából - két különböző periodikával állunk szem
ben. annak ellenére. hogy címük és közreadójuk azonos. 

A cím, alcím, közreadó és az impresszum tehát szerves egysé
get alkot. néha szétválaszthatatlan (ha például a cím vagy az alcím 
tartalmazza a közreadót). Helyesebbnek látszik tehát, ha a régóta 
elfogadott: cím és tartozékal jelölés helyett a fol.yóirat meghatá1'Ozá
SáTÓI beszélünk. 

A meghatározás szempontjából a következő alaptípusokkal ta
lálkozhatunk: 

1. A cím önmagában is meghatározza a folyóiratot, mert: 
a) egyedülálló és félreérthetetlen (pl. Helvetica Chimica Acta 

- Atomnaja Energija - Fresenius Zeitschrift); 
b) a cím egyben a közreadót is tartalmazza (pl. Ezsegodnik 

Muzeja Isztorii Religii i Ateizma - Journal of the American Che
mical Society). 
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2. A cím csak az alcímmel együtt határozza meg a folyóiratot, 
TI1ert: 

a) az alcím tartalmazza a megkülönböztetéshez elegendő ada
tot (pl. Referativnüj Zsurnal, Fizika - Referativnüj Zsurnal, Himija 
- Nuclear Instruri1ents, a journal on accelerators, instrumentation 
and technique in nuclear physics); 

b) az alcím megjelöli a folyóiratnak egy másikhoz való viszo
nyát. és így kizárja a többi esetlegesen azonos című folyóiratot (pl. 
Traction and Transmission, a monthly supplement to "Enginee
ring··); 

e) az alcím egyben a közreadót is tartalmazza (pl. Weinbau, 
Organ des Deutschen Weinbau-Vereines und der Internationalen 
Ampelographischen Commission). 

3. A cím a közreadóval együtt ad félreérthetetlen azonosítást 
(pl. Technische BlaUer. [Hrsg.] Deutsche Ingenieur- und Architekten
Verein ln Böhmen). 

4. A cím az alcímmel és a közreadóval együtt határozza meg 
a folyóiratot. 

5. A cím, alcím, közreadó csak a megjelenés helyének feltün
tetésével együtt elégséges a folyóirat kétségtelen meghatározásához 
(pl. az előbbiekben idézett VDI-Nachrichten). 

6. A cím (alcím és közreadó hiányában) csak a megjelenés he
lyével azonosítható (pl. lVIachinery. New York - lVIachinery, Lon
don). 

7. Ritkábban előforduló esetben az eddig felsorolt adatok mellé 
még egyéb - a címleíró által fogalmazott - bejegyzés is szükséges. 

lVIint látjuk, a folyóirat azonosítás ához nem minden esetben 
szükséges az alcím és a közreadó feltüntetése. A közreadó feltün
tetése ilyen esetekben nem is folyóirat azonosítása végett elenged
hetetlen, hanem amiatt, mert csak így oldható meg, hogy egyazon 
testület, intézmény. egyetem stb. kiadásában megjelenő folyoiratok 
a katalógusban egymás mellé kerüljenek. 

1. Cím 

A címet mindig a kötet címlapjáróL ennek hiányában a füzetek 
címlapjáról vagy lapfejéről kell felvenni. 

Ha sem címlap, sem lapfej nincs, akkor a cím adahit a borító
lapról írjuk le. (A korszerű lapkiadási technika a - gyakran csak 
dekorációs és reklámcélokat szolgáló - borítólap és a lapfejjel ren
delkező első szöveglap közé egy, a folyóirat lapszélességénél keske
nyebb. másszínű papírcsíkot iktat be és ezen tünteti fel egyébként 
a címlapon szereplő közléseket. Amennyiben erről a "címlapcsík" -
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ról merítünk címleírási adatokat, akkor azokat úgy kell tekinteni, 
mintha a címlapról származnának.) 

Amennyiben a címlap és a borítólap címe között eltérés van, 
úgy azt a címfelvételeken jelölni kell. A borítólapon szereplő cím
változatot megjegyzésként közöljük és róla melléklapot állítunk ki. 

F 2631 
The Journal of the Physics and Chemistry of 
Solids. New York-London-Paris, Pergamon 
Press. 25 cm. 

Cím a borítólapon: The ~l1ysics and Chemist
ry of Solids. 
5.vo1.1958-
539(05) 541.1(05) 541.2(05) 

BG 10 
Broomhall's Cor n Trade Year Book... Inter-
national grain trade statistics. Liverpool, 
Northern Publ. 22 cm. 

Cím a borÍtófedélen: The Corn Trade Year 
Book. 
1957. 
31 :[633.1[338](058) :32[633.1.](058) 

Ugyancsak címváltozatnak tekintendő a folyóirat egyes lapjain 
található - és a cImlaptól eltérő - sZclagcím is. 

F 345 
Annalen fül' Gewerbe und Bauwesen. 
33 cm. 

Szalagcím: Glaser's Annalen. 

Berlin, 

Utóbb 90.Bd.1922-: Glasers Annalen. 
lVIellékletek: Patent-Liste. Literaturblatt. 

Patent- und Industrie-Recht. 

A címben szereplő szem.élynév úgy írandó le, ahogy a címla
pon olvasható. Tehát Justus Liebigs Annalen der Chemie, és nem: 
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Liebigs Annalen der Chemie, sem 'Liebig, Justus Annalen der Che
mie. A megfordított névről ilyenkor utalót készíthetünk (Liebig, 
Justus Annalen der Chemie 1. Justus Liebigs Anna1e1;1 der Chemie 
és Annalen .der Chemie l. Justus Liebigs Annalen der Chemie.) így 
az olvasó - bármely lehetséges változatot keresi is - útbaigazítást 
nyer, viszont megőrizzük katalógusunk elvszerűségét és következe
tességét. 

A címben csonkán szereplő személynevet nem egészítjük ki, 
hanem az ilyen esetekben rendszerint alapítóként vagy szerzőként 
is feltüntetett nevet, mint ilyent is rávezet jük - most már kiegé-
szítve a címleírásra és róla melléklapot állítunk ki. 

F 1459 
Fresenius' Zeitschrift fül' Anaiytische Che-
-----
mie. Begründet v. [Carl] Remigius Fresenius. 
Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer. 23 cm. 

Előbb: Zeitschrift für Analytische Chemie. 
129.Bd.1949-

543/545(05) 

(Amennyiben így járunk el, úgy a folyóirat katalóguscédulája 
nemcsak a katalógusunkban szereplő valamennyi Fresenius után 
tárgyi címszóként kerül beosztásra. hanem a többi Fresenius között 
CaTI Remigius Fresenius inűvei közé is, ezzel jelezve, hogy a folyó
irat vele van kapcsolatban és nem Remigius Fresenius, vagy Wal tel' 
Fresenius stb. nevével.) 

Inverziót á folyóirat-címleírásban sohasem alkalmazunk, még 
a címkezdő névelő esetében sem, hanem ilyenkor a cím következő 
szavát húzzuk alá, jelezvén, hogy az a rendszó. Tehát: Der ArchiteI;:t 
és nem Architekt. Der-. 

2. Alcím 

A folyóirate alcímét minden esetben le kell írni. E szabály alól 
a csupán periodicitást jelző alcímek kivételek. 

Különös gonddal - és rövidítés nélkül - kell leírni az alcí
met abban az esetben. ha az a közl'eadót is tartalmazza vagy ha 
semmitmondó főcím után következik s így tulajdonképpen a főcím-' 
me1 együtt címként kezelendő. (Pl. Humboldt. Monatschrift fül' die 
gesamten N aturwissenschaften.) 
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Az előző pontban körülírt eSf'tek kivételével az alcímet a cím
leíráson rövidítve is lehet közölni. Az alapfelvételen mindig a tel
jes alcímet kell leírni. 

Az alcím változatait csak akkor kell feltüntetni, ha ez a folyó
jrat tartalmának kifejezése szempontjából fontos. Ilyenkor a borító
lapon vagyalapfejen levő alcímváltozatot megjegyzésben közöljük. 

3. Részaicímes loJyóiratsorozat 

Különös fontosságot nyer az alcím abban az esetben, mikor a 
főcím tulajdonképpen nem más, mint önálló alcimekkel meghatáro
zott folyóirat sorozat összefoglaló címe. Az ilyen folyóirattípust 
"részalcímes folyóiratsorozai"-nak nevezzük és valamennyi alcímét 
önálló fc::"yóiratként más-más helyrajzi számon kezeljük. (Pl. a Re
fel'ativnüj Zsurnal, amelynek könyvtárunkban II alcíme szel'epel, 
a Műszaki Lapszemle 14 részalcímmel.) 

(Természetesen lehetséges, hogy az egyes alcímek különböző 

időben induló évfolyamszámozást viselnek, ami még inkább alá
húzza önálló periodika jellegüket. Néha különleges vagy kettős szá
mozással jelennek meg. Erre vonatkozólag az évfolyamok részletes 
felvételéről szóló fejezetben találunk bővebb útbaigazítást.) 

A részalcímes folyóiratsorozat jelzésmódjai rendkívül változa
tosak. A leggyakrabban előforduló típusok a következők: 

(/) az alcím előtt semmiféle jelzet nincs: 

F 2428 
Zeszyty Naul·:owe Politechniki Slaskiej [Gli-
wice]. Mechanika. Kraków, Panstw. Wyd. 
Nauk. 24 cm. 
1.no.1954-

378.962(438.23) :[06.05(05) :5311534(05) 

F 2659 
Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej [Gli-
\Vice]. Chemia. Kraków, Pantsw. Wyd. Nauk. 
24 cm. 
1.no.1955-

378.962( 438.23) :[06.05(05) :54(05) 
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F 2660 
Zeszy~ Naukowe Politechniki Slaskiej [Gli-
wice]. Budownictwo. 
Nauk. 24 cm. 
1.no.1956-

Krakóv, Panstw. Wyd. 

378.962( 438.23) :[06.05(05) :6241628(05) 

bj az alcím előtt part. .. , section ... , série ... , Reihe ... stb. 
jelzet áll: 

F 2150 
Freiberger Forschungshefte. Beihefte der 
Zeitschrift .. Bergakademie·'. Reihe A. Berg-
bau. Hrsg. Bergakademie Freiberg. Berlin, 
Akac1.-Verl. 24 cm. 
19.H.195-i-

378.962.2(43-2.735) :[06.05(05) :622(05) 

F 2679 
Freiberge~ Forschungshefte. Beillefte der 
Zeitschrift ,.Bergakademie". Reihe B. lVIetal
Jurgie, Hüttenwesen, Hrsg. Bergakademie Frei-
berg. Berlin, Akad-VerI. 24 cm. 
4.H.1945-

Hiány: 17, 21-22.H. 

378.962.2( 43-2.73öi) :[06.05(05) :553(05) 

A Freiberger Forsc7111ngshefte C és D sorozatát ugyancsak más 
helyrajzi számon vesszük fel: Reihe C. Angewandte Naturwissen
schaften F 2680, Reihe D. Kultur und Technik F 2681. 

c) az alcím előtt a b) pontban felsorolt jelzetek egyikét találjuk, 
de a további sorozatokra való bomlást már csak jelzet nélküli, újabb 
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alcím jelöli. Ez a jelzésrendszer tehát az első kettő kombinációjából 
áll és azért kell hangsúlyozottan rámutatni, mert a második bontás 
is csak újabb helyrajzi szám alkalmazásával kezelhető. 

F 2395 
The Science Reports of the Research Institu-
tes [of the] Tohoku University [Sendai]. Ser. 
A. (Physics, chemistry. metallurgy.) Sendai. 
26 cm. 
l. vo1.1949-

378.4(52) :[06.05(05) :53(05) :54(05) :669(05) 

F 2683 
The Science Reports of the Research Institu
tes [of the] Tohoku University [Senda~]. Sel'. 
B.(Technology.) Institute of ElectricaI Com-
munication. Sendai. 26 cm. 
1/2.voI.1951-

Hiány: 6.v01.1934. 
278.4(52) :[06.05(05) :537(05) :621.3(05) 

F 2684 
The Science Reports of the Research Institu-
tes [of the] Tohoku University [Sendai]. Sel'. 
B.(Technology.) Institute of High Speed Mecha-
nics. Sendai. 26 cm. 
l.vol.1951 - 2.v01.1952. 

378.4(52) :[06.05(05) :532 1533(05) 

d) az egyik részalcím főcímként jelenhet meg és alcímében utal 
az összefoglaló címre. Ilyenkor a folyóiratot változatlanul az össze
foglaló cím alatt kezeljük. a főcímként jelentkező részalcímről uta
lót készítünk. 
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F 2110 
The Photographic Journal. Section A. Pictori-
al and general photography. Official organ of 
The Royal Photographic Society of Great Bri-
tain and The Pho~raphi<: Alliance. [Lon-
don], 24 cm. 
94.vo1.1954-
77(05) 

A Section B címlapja így fest: The Journal of Photographic 
Science. Section B of the Photographic Jou1'1lal .. . Felvétele ennek 
ellenére: 

F 2668 
The Photographic Journal. Section B. The Jour-
nal of ~J10to~raphic Science. Official organ 
of The !:\-,?yal Photographic Society of Great 
Britain and the Photographic Alliance. [Lon-
don], 24 cm. 
2.vo1.1954-
77.01(05) 

Az utaló pedig: 

The Journal of Photographic Science 

Ld. The Photographic Journal. Section B. 
F 2668 

Nem szabad összetévesztenünk a fentebb leírt részalcímes folyó
iratsorozatokat a részcímes (rendszerint nem folyóirat jellegű) pe
riodikákkal. Míg az előbbieknél minden részalcím alatt (külön hely
rajzi számon k€zelt) önálló folyóirat van, addig a részcímes periodi
káknál a többnyire semmitmondó főcím alatt csak különböző kötet
(füzet-) címeket találunk. E lényeges különbséget sematikusan a 
következőképpen ábrázolhat juk. 
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Részalcímes jolyóiratsorozatok 

F 2265 Fizika 
F 2718 Himija 
F 2719 l\1ehanika 
F 2720 l'vlatematika 
F 2721 Geofizika 

1. !--I_R_E_F_E_R_A_T_I_V_N_D_' _J_Z_SU_R_N_TA_L_-! .{ 
F 2722 Metallurgija 
F 2723 Asztronomija 

Geodezija 
F 2724 Biologija 

2. 

(Alcím nélkül nem kezel
hető és helyrajzi szám 
nem adható.) 

F 2725 Masinosztroenie 
F 2726 Elektrotehnika 
F 2729 GOl'noe Delo 
F 2730 Geologija 

The Science' Reports of the Research Insti
tutes [of the] Tohoku University [Sendai]. 

Ul/cím nélkül nem kezelhető és hely
rajzi szám nem adható.) 

F 2395 
Ser. A. (Physics, chemistry 
metallurgy.) 

Ser. B. Technology 

(További alcímek nélkül 
nem kezelhető és hely
rajZi szám nem adható.) 

F 2683 l 
Institute of ElectricaI Communication f' 

F 2684 
Institute of High Speed r.'Iechanics 

Mint e sematikus vázlatból is látható: a főcím önmagában (al
cím nélkül) nem azonos semmiféle periodikával. ezért nem is ad
hatunk neki helyrajzi számot. Még érthetőbben: Referativnüj ZS1.1j·

nal című lap nincs. Ellenben van: Referativnüj Zsurnal. Fizika, Re
ferativnüj Zsurnal. Geofizika 8tb. A második példánál további bon
tást is láthatunk. A Sel'. B. Technology (ellentétben a Se?'. A.-val) 
ugyancsak tartalmatlan, ilyen periodika sincs. mert intézetek sze
rint tovább bomlik és csak az alcímek teszik teljessé és számozha
tóvá. (A Sei'. A. azért teljes és számozható, mert nincs tovább 
bontva.) 
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Rész- (kötet-)címes periodikák: 

F 7332 
VDl Berichte. Hrsg. Ver
ein Deutscher lngenieure 

(Csak a főcím kap hely
Tajzi számot.) 

4. Közreadó 

Feinwerktechnik 
Problem e der Strömungstechnik ... 
Schwingungstechnik 
Getriebetechnik 
Technische Messungen an Siaubsy
stem en 
Staubbewegungen in Grenzschichten 
Verbindungselemente und Verbin
dungen 
Schall und Schwingungen in Fest
körpern 

(Valamennyi kötetcím a főcím hely
rajzi számán kötetfelvételt kap 
és ezeket osztjuk be az al.apkata
lóg1Lsba.) 

A közreadó szerepelhet a) címben, b) alcímben. e) egyebütt a 
fclyóiraton. Nagyon sok folyóiratnak - tekintve, hogy valamely 
kiadó cég üzleti vállalkozása - egyáltalán nincs közreadója. 

a) Amennyiben a közreadó a címben fordul elő, leírása - ter
mészetszerüleg - azzal együtt történik. A rövidített címleíráson a 
közreadót aláhúzással jelöljük és róla melléklapot állítunk ki. (Pl. 
Journal of the American Oil Chemists Society.) 

b) Ha a közreadó az alcímben fordul elő. úgy az alcímet rövi
dítés nélkül írjuk le. A közreadóról az a) ponthoz hasonlóan mel
léklap készül. (Pl. Az Aero. A Magyar Aero-Szövetség hivatalos 

----
lapja.) 

Ha a címlapon több alcím szerepel. úgy a röyidített címleírá
~on csak azt az alcímet kell feltüntetni. amelyik a közreadót is ma
gában foglalja. 

e) Ha a közreadó a címlapon nem a címben vagy az alcímben, 
hanem egyebütt fordul elő, úgy leírásakor a folyóirat nyelvén a 
szokásos rövidítéssel (Hrsg. ed. publ.) vezetjük be. A magyar nyel
vú folyóiratok on "Közread."' jelzést használunk. Kivételt jelente
nek e szabály alól a szláv nyelvü folyóiratok, amelyeknél a közre
bocsátó neve előtt ilyen jelölés nem szokásos. (Pl. Der Architekt. 
Hrsg. Bund Deutscher Architekten. Truclü Insztituta Energetiki. 

Akademija N auk Beloruszszkoj SzSzR.) 
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Ha címlapon több közreadó szerepel, úgy az alapfelvételen va
lamennyit feltüntetjük, a rövidített címleíráson a terjedelem adta 
lehetőségek szerint kell felvenni azokat a közreadókat, amelYE:ket 
elsősorban fontosnak tartunk. 

F 1156 
Chemie-Ingenieur-Technik. Hrsg. von der Ge-
sellschaft Deutscher Chemiker. dem Verein 
Deutscher Ingenieure [etc.] Weinheim. VerI. 
Chemie. 30 cm. 

Ha főlapnak és társlapjának vagy mellékletének más-más köz
readója van, úgy mindegyikről külön melléklapot kell kiállítani a 
főlap, illetve a társlap vagy melléklet címleírása alapján. (Pl. a 
Glasers Annalen közreadója Deutsche Maschinentechnische Gesell
schaft. mellékletének a LONA-Nachrichten-nek közreadója: Fach
nonnenausschuss Lokomotiven.) 

Ritkábban előforduló eset. hogyafőlapnak nincs közreadója 
(üzleti kiadvány), lTwllékletének vagy társIapjának ellenben van (a 
kiadó bocsátja a közreadó testület, egyesület, intézmény rendelke

zésére). 

F 2652 
Annals of Science. A quarterly review of the 
history of science since the renaissance. 
London, Taylor and Francis, 25 cm. 

Melléklet: Bulletin of the Britis~ Society 
of the History of Science. 
13.vo1.1957-
62(091)(05) 

Ha a közreadó neve nem az eredeti nyelven szerepel a folyó
iraton. akkor is azon a nyelven vesszük fel, amelyen a testület, in
tézmény hivatalosan nevezi magát. (Az Egyesült Nemzetek bármi
lyen nyelvű kiadványát United Nations Organisation közreadóval 
kell felvenni.) Csak így érhetjük el, hogy katalógusunkban a köz
readó intézmény minden kiadványa egy helyre kerüljön. 
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F 2367 
Acta Physica Polonica. Polska Akadémia Nauk. 
Komitet Fizyki. Warszawa, Panstw. Wydaw. 
Nauk. 25 cm. 

Angol. francia. német. orosz nyelvű cikkek. 
14.v01.1955 - 15.voU956. 

F 2280 
Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences 
---
[Polska Akademia Nauk]. Série des Sciences 
Chimiques, Géologiques et Géographiques. 

F 2429 
Acta Technica. Ceskoslovenska Akademia Ved. 
Praha. 24 cm. 

Orosz. angol. német. francia nyelvLí cikkek. 
1.roc.1956. 

F 1804 
Acta Technica Academiae Scientiarum Hungari-
eae. CA lVIagyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Tudományok Osztályának közleményei.) Bp. 
Akad. K. 24 cm. 

F 7138 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovi
co Kossuth Nominatae. Bp. Tankönyvkiadó, 
25 cm. 

Ml. Debrecen, Tudományegyetem. 
1.tom. Ht'j4. 

Néha a közreadónak több nyelven is van hivatalos neve, vagy 
nem tudjuk megállapítani, hogy a különböző nyelven közölt nevek 
közül melyik a hivatalos, ilyen esetekben a közreadót valamennyi 
nyelven közölni kell, és valamennyiről mell~klapot kell kiállítani. 
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F 1446 
Helvetica Chimica Acta. Edita a Societate 
Chimica Helvetica. (Hrsg. ~chweizerische 
Chemische Gesellschaft. Ed. Société Suisse 
de Chirnie. Ed. Societa Svizzera di Chirnica.) 
Basel-Geneve. Georg. 23 cm. 

Az MSZ 3424-52 szabvány 57-58. pontjának értelemszerű al
kalmazásával a közreadó nem neve, hanem székhelye szerint kerül 
felvételre a következő esetekben: 

a) Országnév szerint: országos hatóságok, hivatalok, miniszté
riumok. parlamentek. kamarák. (Kivéve a magyar országos intéz
ményeket, hivatalokat stb., amelyek nek felvétele nevük szerint tör
ténik.) Az ország nevét mindig magyarul kell. szögletes zárójelben 
a közreadó neve elé vetíteni. 

b) Helységnév szerint: helyi hatóságok. intézetek. egyetemek. 
A helységneveket eredeti nyelven kell feltüntetni. (Tehát Paris és 
nem Párizs, s'Gravenhage és nem Hága. El Kahira és nem Kairó 
vagy Cairo.) Az intézet, egyetem nevéről a helynévre utalót kell 
készíteni. 

(Kivételek e szabály alól az USA-egyetemek. amelyeket ne
vük szerint veszünk fel. E kivételt kizárólag a könyvtár központi 
alapkatalógusával való egyöntetüség kedvéért kell elfogadnunk. 
Ugyanis az MSZ 3424-52 szabvány 58. pontja utolsó bekezdésének 
következetlensége nyilvánvaló. Eszerint az USA-egyetemeket azért 
. .lehet" nevük szerint felvenni, "minthogy azok nevük szerint köz
ismertek". Az Eidgenössische Technische Hochschule az egész vi
lágon így vagy ETH néven .. közismert". a Lomonoszov egyetemet 
ugyancsak e néven ismerik szelie a vifágon, a Tohoku Daigaku sem 
Sendai, s a Hokkaido Daigaku sem Sapporo - tehát székhelye ne
vén - "közismert". Az egyetemek nevének elég gyakori változása 
természetesen indokolttá teszi a szabvány által előírt hely szerinti 
felvételt. csak éppen az USA egyetemeinek kivételként való kezelése 
helytelen és mint a fenti példák is igazolják, nem eléggé követke
zetes.) 

Az a) és b) pontokban körülírt esetekben. ha tehát a közreadó 
nem neve, hanem székhelye vagy országa szerint kerül felvételre, 
ezi az alapfelvételen nem kell jelölni, a rövidített cÍmleírásban azon
ban ilyenkor a kiegészítésül betoldott ország vagy városnevet záró
jelben közöljük' és róla melléklapot állítunk ki. 



Raktári jelzet: 
F 2395 

Cím, alcím, közreadó : 
The Science Reports of the Research Institutes [of the1 Tohoku 
University. Series A -(Physics, chemistry and metallurgy). 

F 2395 
The Science 
tes [of the1 
A (Physics, 
26 cm. 
1.v01.1949-

Reports of the Research Institu
Tohoku University (Sendai). Ser. 
chemistry, metallurgy.) Sendai, 

378.4(52) :[06.05(05) :53(05) :54(05) :669(05) 

Tohoku University 

L. Sendai. Tohoku UnÍ\'ersity. 

F 2647 
KerE,energie. Zeitschrift fül' KernÍol'schung 
und Kerntechnik. (Hrsg._[l'J é~etors~~.1 Amt 
fül' Kernforschung und Kerntechnik der Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik.) 
Berlin, Deutscher VerI. d. Wiss. 30 cm. 
1.Jg.1958-
539.1(05) 

Ha a közreadó a címlapon nem alanyesetben fordul elő -
tehát beosztásra alkalmatlan - akkor a következőképpen járha
tunk el: 

a) H a a ragozott alak megengedi, a sOKszorosítás előnyeit ki
használva, csak az alanyesetnek megfelelő betűig húzzuk alá: 
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F 1367 
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft. Braunschweig. Vieweg. 23 cm. 
3.Reihe.18.Jg.1937 - 23.Jg.19-12. 

Hiány: 22.Jg.19-11. 

061.6.053.5(43) :53(05) 

F 2661 
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdanskiej. 
Budownictwo Okretowe. Poznan. Pantsw. 
Wyd. Nauk. 2-1 cm. 
1.no.1957-

378.962(-133) :[06.05(05) :629.12(05) 

b) Ha nem magában a címszövegben - hanem alcímben vagy 
címlapfejben - fordul elő a nem alanyesetben álló közreadó, úgy 
az alapfelvételre a folyóiraton található alakban írjuk le. de a sok
szorosított címleírásban az eredeti szöveget átalakíthatjuk. 

Szöveg az al8pfelvételen: ... Organ des Bayerischen Ingenieur
und Architekten-Vereines ... 

Szöveg a rövidített címleíráson: ... [Hrsg.] Bayerischer Inge

nieur- und Architekten-Verein ... 

e) Ha az előző két pontban jelölt megoldások egyike sem alkal
mazható, akkor az alanyesetben álló alakot szögletes vagy kerek 
zárójelben a nem alanyesetben álló alak után kell írni. Ha a közre
adó nevének további szavai sem állnak alanyesetben, akkor ezt a 
körülményt elhanyagoljuk és csak a rendszóként szereplő első szót 
alakítjuk át: 
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F 721-1 
Analele Academiei (Acad~ITl.ia) Republicii Popu-
lare Romine. 
3.\'01.1955. 

061.12.02(498) 

Bucure$ti, 24 cm. 



d) Ha a címszöveg annyira bonyolult, hogy még a e) pontban 
leírt megoldás sem alkalmazható, akkor a közre adót a megjegyzés
ben leírt külön melléklapon kell feltüntetni. 

F 7317 
Izvesztija Kazanszkogo Filiala Akademii 
Nauk SzSzSzR. Szerija Geologicseszkih Nauk. 
Kazan', Tatknigoizdat. 26 cm. 

Ml. Akademi~ Nauk SzSzSzR. Kazanszkij Fi
lial. 
l.vüp.1950 - 5.vüp.19:36. 
061.12(478.51) :55(05) 

Ha a közreadó testület több alintézményt foglal magába, az 
ilyen alintézmény nevét az alapfelvételen és a rövidített címleíráson. 
egyaránt jelölni kelL melléklap azonban nem készül róla, utaló is 
csak abban az esetben, ha a címleíró megítélése szerint ez szük
séges. 

F 7086 
Inzsenernüj Szbornik. Akademija Nauk SzSzSzR. 
Otdelenie Tehnicseszkih Nauk. Insztitut l\Teha
niki. Moszkva. 26 cm. 
10.tom.1951 - 24.tom.1956. 

F 2265 
Referativnüj Zsurnal. Fizika. Ak~demij~ Nauk 
SzSzSzR. Insztitut Naucsnoj Informacii. 
Moszkva, 26 cm. 
1954-

Insztitut Naucsnoj Informacii. lVloszkva 
Ld. Akademija Nauk SzSzSzR. Insztitut 

Naucsnoj Informacii. 

Az első példában a címleíró megítélése szerint a műszaki tudo
mányok osztálya annyira szerves része a Szovjet Tudományos Aka
démiának, hogy az osztály nevéről nem készít utalót. A második 
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esetben azonban olyan intézményről van szó, amely az Akadémiá
tól sokkal függetlenebb, neve a szakirodalomban önállóan szerepel. 
kiadványainak tömege az egész világot bejárja, ezért feltételezi. 
hogy így is kereshetik a katalógusban. Ezért állít ki utalót róla. 

A címfelvétel készítésekor a cím, alcím, közreadó sorrendet 
meg kell tartani. A címfelvétel tehát mindig a címről történik, még 
abban az esetben is. ha a cím nem kifejező, tartalmatlan. 

F 7042 
Trudü. Vszeszojuznüj Kaucsno-Iszszledovatel'-
szkij Insztitut J\Iolocsnoj Promüslennoszti. 
[Moszkva]. Moszk\-a. Piscsepromizdat 26 cm. 
15.vüp.1953. 

Kivételek e szabály alól az egyetemek és főiskolák azon folyó
iratai és nem folyóirat jellegü időszakos kiadványai, amelyek nenl. 
tudományos müveket közölnel\:. h::mem az egyetem múködésével 
kapcsolatosak mint: programok, értesítők, tanrendek, beiktatási be
szédek, pályázatok. Ezeket a periodikus kiadványokat a közreadó. 
mint testület alatt kell felvenni. az ott ismertetett szabályok sze
rint azzal a különbséggeL hogy - a változás lehetőségére való te
kintettel - az egyetem jelölésére fiktív nevet írunk. (Pl. Budapest. 
Tudományegyetem. - Budapest, lVIúszaki Egyetem. - Budapest. 
Közgazdasági Egyetem.) 

5. Több nyelvű címlap 

Ha a folyóirat címe a címlapon több nyelven szerepel, az alap
felvételen valamennyit fel kell venni. a rövidített címleíráson csak 
él folyóirat cikkének nyelvével egyezőket. A nem elsőként szereplő 
címekről melléklapot állítunk ki. 

F 1954 
Zeitschrift fül' Ange\\'andte IVlathematik und 
Physik. - Journal_ of Applied Mathematics 
and Physics. - Journal de Mathématiques et 
de Physique Appliquées. Basel. Birkhau
sel'. 23 cm. 
4.v01.1953-

Csak a borítólapon található másnyelvü címeket nem vesszük 
tekintetbe. Kivételt jelent az az eset. ha a lap szövegében nem sze
replő nyelven található cím a közreadó eredeti nevét tartalmazza. 
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F 7406 
Journal of the South African Chemical Insti-
tute. - Joernal van die Suid-Afrikaanse Che
miese Instituut (JohanrlesburgL Johannes-. 
burg. 25 cm. 
11.v01.1958-

Ebben az esetben a következő utalókat kell készítenünk : 

Suíd-Afrikaanse Chemiese Instituut 
Ld. Johannesburg. Suid-Afrikaanse 

Chemiese Instituut. 

South African Chemical Institute 
Ld. Johannesburg. Suid-Afrikaanse 

Chemiese Instituut. 

S. Poligrumoli: 

A meghatározó részek (cím. alcím. közreadó stb.) bármelyiké
ben előforduló rövidítés;:, poligramot ki kell egészíteni, illetőleg fel 
kell oldani. (Kivétel az SzSzSzR, USA és UNESCO poligramok, 
amelyeket csak a cím első szavaként oldunk fel.) 

F 1104 
S(ociety of) A(utomotive) E(ngineers) Quar-
terly Transactions. New York, 30 cm. 

Utánny. 
Fólap: S.A.E. Journal. 

1.v01.1947 - 6.vol.Hi52. 

A poligramról a feloldásra utalót kell készíteni. 

S.A.E. 

Ld. Society of Automotive Engineers. 
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Nem oldjuk fel azonban a poligramot, hanem. csak utalót készÍ
tünk róla, ha a címlapon rajta kívül a poligram teljes szövege is 
szerepel. 

F 7236 
Trudü NIKFI. Naucsno-Iszszledovatel'szkij 
Kino-Foto-Insztitut (Moszkva). j\'Ioszkva. 
Goszkinoizdat. 26 cm. 
7.vüp.(1944) - 8.vüp.1948. 

NIKFI 
Ld. lvIoszkva. Naucsno-Iszszledovatel'szkij 

Kino-Foto-Insztitut. . 

A címleírásban esetleg kétszer is szereplő poligramot csak elő
ször kell feloldani. 

Amennyiben a cím első három szavának egyike számjegy, úgy 
8. címkezdő számnovet a folyóirat nyelvén, szögletes zárójelben, 
rendszóként a számjegy elé, második vagy harmadik szóként sze
replő számnevet pedig a szám.jegy mögé szavakkal is ki kell írni. 

A betűvel kiírt számokat - kivéve ha a cím első három szavá
nak egyikében szerepelnek, arab számokkal kell helyettesíteni. Ha
sonlóképpen járunk el a római számokkal is, kivéve ha évszázado
kat jelentenek. (A nem folyóirat jellegű periodikák - különösen 
a kongresszusi jelentések és évkönyvek - címében szereplő számok 
címleírási szabályai eltérnek a folyóiratok nál követendő eljárástól. 
Erről az időszakos kiadványok tárgyalásánál részletesen szólunk.) 

A cím szövegében vagy a közreadó nevében esetleg előforduló 
nyelvi vagy betühibákat hüen le kell írni. a hibára azonban vagy 
szögletes zárójelbe tett felkiáltó jelld - [!] - vagy megjegyzésben 
fel kell hívnunk a figyelmet. 

F 1405 
Aerológiai Havi Jelentés. - Bulletin Aérolo-
gique de Hongrie. - Aerologischer Monatsbe-

l.évi.címlap hibásan: Aeorológiai .. 

40 



Ha a címleíró a dmszöveget bármi oknál fogva kiegészíti, ezt 
a cimleirás nyelvén szögletes zárójelbe kell tennie. Ha a kiegé
szítés vagy betoldás azonban nem a címszövegbe kerüL hanem a 
megjegyzés rovatba (az impresszum után új sorban. két betúhellyel 
bekezdve). akkor viszont a katalógus nyelvén (magyarul) kell meg
szövegeznie. 

Helyesírásl'a. áiírásra. írásjelek és zárójelek alkalmazására a 
folyóiratoknál is a könyvek címfelvételénél érvényes .szabályokat 
alkalmazzuk. 

i. Szerkesztő 

Felvegyük-e a szel'kesztő nevét, vagy elhanY3goljuk? E ponton 
mutatkozik a legsZf~mbetűnőbb eltérés a müszaki és más profilú 
folyóiratok címleírása között. 

Az irodalmi. politikai. közgazdasági és általában a humán tárgy
körökkel foglalkozó folyóiratoknál a szerkesztő személye döntő le
het a lap tartalmára, irányzatára és színvOlnlára. Nem egy kiváló 
író. tudós. politikus - mint lapszerkesztő egyéniségének hatá
,';11'a lén:veges változás tapasztalható a folyóirat múvészeti. tudomá
nyos vagy politikai állásfoglalásáhan. Az ilyen természetü lapokra 
tehát jellemző a szerkesztő személye. Ezért indokolt és szükséges 
a szerkesztő nevének felHintetése a humán profilú folyóiratokról 
készült címfelvételen. 

A múszaki és általában a természettudományos tárgykörü pe
l"Íodikáknál azonban nem a szerkesztő egyénisége. hanem a szak
terület fejlődése szab irányt a folyóiratnak. A múszaki lapokról 
~emmivel sem mondunk többet. ha megnevezzük a szerkesztőt. 

Egyébként a múszaki folyóiratkiadás terén szinte hagyománnyá 
vált. hogy alap valóban kiemelkedő alapítójának vagy szerkesztő
jének nevét előhb-utóbb a periodika címébe is felveszik. A Haeders 
Zeitschrift. Glasers Annalen, Fresenius' Zeitschrift vagy a Justus 
Liebigs Annalen csak néhány kiragadott példa e hagyomány illuszt
rálására. 

Ezért tehát a műszaki folyó iratok nál a szerkesztőt sem az alap
felvételen. sem a rövidített címleiráson nem tüntetjük feL (A nem 
folyóirat jellegü időszakos kiadványok tárgyalásánál kitérünk arra 
a különleges esetre. amikor az egész periodika egyetlen szerző ön
álló műve.) 
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8. Impresszum 

lVIegjelenési hely 

Az impresszumban megjelenési helyként a kiadó, a közreadó 
vagy a nyomda székhelyét tüntethet jük fel a következők szerint: 

l. A kiadó helyét minden esetben, ha a lapon szerepel, vagy 
kétségtelenül megállapítható; 

2. A közreadó helyét a) ha a kiadó és közreadó azonos. b) ha a 
kiadó nem állapítható meg, de van közreadó; 

3. A nyomda helyét, ha sem kiadó, sem közreadó nem szerepel 
a lapon, sem meg nem állapítható. 

Amennyiben a felsorolt hé.rom hely közül egyiket sem tudjuk 
közölni. úgy erről H.n. (hely nélkül) jelzéssel tájékoztat juk az 01-
vasót. Nem a címlapról származó helynevet O zárójelben. nem a fo
lyóiratból vett helynevet [] zárójelben közöljük. 

A helynevet mindig alanyesetben írjuk le (tehát Buda és nem 
Budae). 

Rövidíteni csak azokat a helyneveket szabad, amelyek általá
ban ilyen alakban íródnak. (Pl. Frankfurt a.M. vagy FrankfurLlVl., 
Halle iS.) Kivétel Budapest neve. amely az impresszumban mindig 
B p. rövidítéssel szerepel. 

Ha egy kiadó vagy közreadó több helynévvel jelöli magát és 
ez nem több háromnál. úgy valamennyit leírjuk. (Pl. 'Wien-Pest
Leipzig. Hartleben. Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer.) 

A háromnál is több helyen működő kiadó székhelyei közül az 
alapfelvéteh'e valamennyit. a rövidített címleírásra csak kettőt ve
szünk fel. Az elmaradtakra [stb.]. illetőleg idegennyelvü periodi
káknál [etc.] jelzéssel utalunk. (Pl. az alapfelvételen : London-Pa
ds-New York-Los Angeles. Pergamon Press. A rövidített címle
íráson : London-Paris [etc.] Pergamon Press.) 

Ha több kiadó vagy közreadó szerepel a folyóiraton. úgy a két 
legfontosabbnak ítélt kiadó. illetve közreadó helyét írjuk le. A köz
readói helynév esetében természetesen csak a két helynév szerepel 
(a közreadót nem ismételjük meg az impresszumban), kiadói hely
név esétén a sorrend így alakul: hely, kiadó - hely, kiadó. (Pl. 
Braunsch'weig, Vie'Neg - Berlin, Springer. És nem: Braunschweig 
- Berlin. Vieweg-Springer.) 

Kiadó 

Ha a kiadó a lapon fel van tüntetve, vagy kétségtelenül meg
állapítható. mindig fel kell venni az impresszumba. 

Ha a kiadó a közreadóval azonos. az impresszum csak helynév
ből és méretből áll. mert a közreadót nem ismételjük meg. 
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Ha sem kiadó, sem. közreadó nem állapítható meg, helyettük 
a nyomda nevét kell az impresszumba felvenni. Ha a nyomda nincs 
feltüntetve, arról ny. n. (nyomda nélkül) jelzéssel tájékoztat juk az 
olvasót. 

Ha több kiadó is szerepel 8. folyóiraton, fontosságuk szerint 
kettőt kell közölni. 

A kiadó vagy nyomda nevét az alapfelvételen teljesen ki kell 
Ími, a rövidített címleÍráson azonban a legrövidebb formában vesz
szük fel. Ezért a cégszerűséget jelző szócskákat el kell hagyni.. ki
véve, ha azok a vállalat nevével annyira összeforrtak, hogy mellő
zésük csorbítást vagy értelmetlenséget szülne. (Pl. Pergamon Press 
és nem Pergamon, Interscience Publications és nem Interscience.) 

Méret 

A folyóirat mél'etét a magasság centimétereiben adjuk meg. 
Megkezdett centiméte' egésznek számít. 

Haránt alakú formátumnál a har. jelzést alkalmazzuk a méret 
adatai előtt. 
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c) Tartalmi jellemzés 

A címleÍrás meghatározó adatai is nyújtottak már a folyóirat 
tartalmára bizonyos tájékoztatást (olykor a címből is kitűnik a 
tartalom). A tartalmi jellemzésre azonban elsősorban a szakjelzet 
vagy a tárgyszó megválasztása szolgál. 

1. Szakjelzet 

A folyóirat tartalmi feltárása a müszaki könyvtárakb,m általá
ban decimális szakszámokkal történik. A sz:'!kozás alapelveinek és 
mód.iának ismertetése nem jelen Útmutatónk feladata. Itt mindössze 
arm mutatunk rá. hogya szakozást eleve átgondolt. a könyvtár de
cimális szakkatalógusával összhangban levő rendszerben kell vé
geznünk. A tartalmi feltáráson kívül különösen arr:'! ügyeljünk. 
hogyaszakszám - a könyvekhez hasonlóan - .. összehozza"' azo
kat a cédulákat. amelyeket a címleírás szö-uegével nem tudtunk egy 
csoportba gyűjteni. A többéves mutatók például - tekintve. hogy 
azokat a folyóirat címén vesszük fel. továbbá a nyelvi eltérés miatt 
- nem kerülhetnek egymás mellé a betűrendes katalógusban. A 
gondos szakozás azonban a 083.86 szakszámmal nemcsak az összes 
többéves mutatókat gyűjti egybe. hanem ezen belül megfelelő vi
szonyítással az azonos tartalmú folyóiratok mutatóit külön is cso
portosítja. Hasonló módszerrel kell egybegyűjtenünk az egyetemek 
és főiskolák. a kutatóintézetek kiadványait is. Műszaki anyagnál a 
földrajzi alosztások alkalmazása másodlagos fontosságú és nagyon 
tág meghatározásokkal is megelégedhetünk. Ugyanakkor azonban 
a (05l. (058) stb. formai al osztások alkalmazása kötelező. hogy a 
központi decimális katalógusban a folyóiratok. évkönyvek és más. 
nem folyóirat jellegű periodika faj ták egymás mellé kerüljenek. 
:\. rövidített címleírásban a szakszám mindig a legalsó sorba kerüL 
akkor is. ha a többi szöveg nem tölti rr.eg az előző hét sort. Ha a 
címleÍrás oly hosszú. hogy csak két cédulára tudjuk sokszorosítani. 
a szakszámot akkor is az első cédula utolsó sorába írjuk. Ezzel az 
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eljárásunkkal azt a célt sZ0lgáljuk, hogy a decimális szám beosztás 
alkalmával jól látható legyen. (Általában igyekeznünk kell a rö
vidített címleírást úgy megszerkeszteni, hogy a második katalógus
cédulára lehetőleg ne kerüljön olyan szó, amely beosztás szem
pontjából - tehát mint rendszó - számításba jöhet, a második cé
dulán való keresés ugyanis meglehetősen nehézkes és kényelmet
len.) 

2. rrárgyszó 

A periodika tartalmi feltárására azonban számos könyvtár nem 
decimális szakszámokat hasznáL hanem tárgyszókatalógust szer
keszt. Ennek oka a hagyományokhoz való ragaszkodáson kívül egy
reszt a decimális katalógusnak az a "hiányossága", hogy igen rész
letes és jól elkészített index nélhU az olvásók nagy többsége szá
mára úgyszólván használhatatlan, továbbá, hogy bizonyos részte
rületek szakszámai ma sincsenek olyan aprólékosan kidolgozva, 
hogy azt sajátos gyűjtőkörű, szaklnai könyvtárak alkalmazni tud
ják. 

A jól elkészített tárgyszókatalógus nemcsak népszerű, de ki
tűnő en használható is. A tárgyszavakat azonban nagy gondosság
gal és következetesen kell megválasztanunk. a rokonértelmű szavak
nak felváltva való alkalmazása ugyanis zavart okozhat és megté
vesztheti az olvasót. 

A tartalmi feltárásnak e két fajtája nem egy könyvtárban pár
huzamosan is előfordul, amennyiben a decimális katalógus mellett 
tál'gyszókatalógust is szerkeszt enek. 
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D) Kiegészítő adatok 

A folyóirat meghatározásán és tartalmi jellemzésén kívül a pe
riCidika képének hű megrajzolásához további kiegészítő adatok is 
szükségesek. Ezt a célt szolgálja a gyakoriságnak és a kiadvány 
nyelvének feltüntetése. 

1. Gyalwriság 

A folyóirat periodicitását az alapfelvételen minden esetben je
lölni kell még akkor is, ha a lap címe vagy alcíme (quarterly journaL 
l\lonatshefte, napilap) utal is a megjelenés gyakoriságára, tekintve, 
hogy ezek az utalások nem mindig fedik a valóságos megjelenés 
adatait. 

A gyakoriságot jelzettel tüntetjük fel: 

Hetenként 
egyszer: 1 
kétszer 2 
háromszor: 3 
..................... 
hétszer: 7 

Havonként 
egyszer: A 
kétszer: B 
háromszor: C 

Évenként 
egyszer: I 
kétszer: II 
háromszor: III 
négyszer: IV 

Rendszertelenül: O 
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A gyakoriság változását az alapfelvétel "fej"-rovatában "utóbb" 
jelzéssel vezetjük be. (Ha például egy hetilap ból havi folyóirat lesz, 
ezt így kell jelölni: 1 utóbb A.) Az évfolyamok részletes felsoro
lásánál azonban az ilyen változást nem jelöljük, mert a füzetszámok 
jelzéséből úgyis kitűnik. 

Az idősza.1{Qsságot a rövidített címleíráson nem jelöljük. 

2. Nyelv 

A folyóirat nyelvét az alapfelvételen jelölni kell, a rövidített 
cÍmleírásban azonban csak akkor, ha a cím nyelvétől eltér. Külö
nösen áll ez a latin nyelvű címekre, ha alcím és közreadó hiányá
ban semmiféle tájékoztatást nem kapunk vagy ha a közreadó fel
tüntetése sem ad útbaigazítást (pl. Acta Mathematica, Stockholm
Uppsala. Angol, francia és német nyelvű cikkek). A rövidített cím
leíráson a folyóirat nyelvére utaló megjegyzés az impresszum, ille
tőleg az esetleges címváltozás után külön sorban bekezdve kerül 
felvételre. 

F 1512 
Hungarica Acta Physiologica. [Közread. Magyar 
Tudományos Akadémia.] Bp. 26 cm. 

Angol nyelvű cikkek. 
1.v01.194611948. 

061.12.05(439) :5761577(05) 

Ha a folyóirat több nyelvű, az alapfelvételen és a rövidített 
CÍmleíráson valamennyi nyelvet fel kell sorolni. Ha a cím is több 
nyelvü, a CÍmleíráson csak azt vagy azokat a nyelveket kell feltün
tetni, amelyek a cím szövegéből nem tünnek ki, de a folyóiratban 
szerepelnek. (Jelzése: ... nyelvű cikkek is.) 

Ha a cím több nyelvű, de a folyóirat nem vagy nem a CÍmszöveg 
nyelvein közli cikkeit. ezt a körülményt is jelezni kell. (Csak ... 
nyelvü cíkkek vagy: Szöveg ... nyelven.) 

A folyóirat más nyelvű kivonatait, összefoglalóit az alapfelvé
telen és a rövidített címleíráson egyaránt jelölni kell. 

Ha folyóirat nem latinbetüs, ezt a körülményt fel kell tüntet
ni. E szabály alól csak a cirillbetüs szláv (orosz, ukrán, szerb, bol
gár) nyelvek kivételek, ahol a betűhíven történt átírás az eredeti 
szöveg írásmódját kétségtelenné teszi. Ezzel szemben, ha olyan ci-
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rillbetűs szláv szöveget írunk le, amelynek· hű átírása lehetetlen 
(mint például a régi orosz helyesírás keményitő jele). akkor ezt 
mindkét felvételen jelezni kelL 

F 757 
~\-esztija Imperatorszkogo Moszkovszkogo In-
zsenernogo U csiliscsa. 1. csaszt' : Official'-
naja. 2. csaszi': Naucsnüe Trudü. Moszkva, 
22-24 cm. 

Címlap és szö\-eg régi orosz helyesírással. 
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E) fh állomány története 

A változások feltüntetés e az egyes folyóiratok történetének, ki
alakulásának tükörképe. Ezen túlmenőleg, hüen ábrázolják a lapok 
a profilváltozást és a szakma fejlődését is, amellyel foglalkoznak. 
A ,.Toninclustrie Zeibng" alcímváltozásai túlzás nélkül tekinthetők 
az agyag-, tégla-o cenent-, beton- és kerámiai ipar fejlődése határ
köveÍ:1ek. Önmagát dokumentálja a ,.Radiotechnik" címü szaklap. 
mikor címét "Radioschau"-ra változtatja ezzel az alcímmel: "Rac1io
technik, Fernsehen, Elektronik", 

A katalógusnak a változások 'közül csak a könyvtár állományá
ban előfordulókat kell tükröznie. Az olyan változások regisztrálá
SR. amelyek birtokunkban nem levő évfolyamokban. kötetekben 
fordulnak elő. nem a katalógus feladata. Amint nem tartozik a ka
talógusra a címváltozás során megszünt lapoknál a megszünés (3 
általában a megszünés) feljegyzése sem. A változások felvételénél 
fokozott hangsúly esik a bibliográfia és katalógus közötti - már a 
bevezetőben említett - elvi különbségekre. 

A meghatározó részek (cím. alcím, kőzreadó stb.) változásai kö
zül minden esetben fel kell venni a cím és a közreadó változásaiT. 
Az alcímét csak akkor, ha a lap profiljának lényeges változását jel
zi. ha a közreadó az alcímben fordul elő. vagy ha a főcím jellegte
len s az alcím változása jelenti a tulajdonképpeni címváltozást. 

1. Címváltozás 

Ha a folyóirat címét változtatja, de évfolyam.- vagy kötetszámo
zását a változott címen folytatja, a változott címről új alapfelvétel 
és címleírás készüL megtartva az előző cím.· raktári jelzetét. Ha az 
U] cím évfolyam- (kötet-) számozását is újra kezdi, önálló folyó
iratnak tekintjük. új helyrajzi számon kezeljük még abban az eset
ben is. ha az előző címmel való összefüggését alcímben vagy más 
módon jelzi. 
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F 885 
~iletallurgie. Zeitschrift für die gesamte me-
ta11urgische Technik: Aufbereitung, Metallge-
winnung. Metallver\\"ertung. HalleiS. Knapp. 
27 cn1. 

Utóbb 10.Jg.19I3-: 1\-1eta11 und Erz. 
l.Jg.1904 - 9.Jg.1912. 
G22.34(05) 669(05) 

F 885 1. 
Metal! und Erz. Zeitschrift fül' Meta11hütten
wesen unel Erzbergbau einschl. Aufbereitung. 
N.F. eleI' .. Metallurgie" [und] der Zeitschrift 
.. Der Erzber§5b~u" Hrsg. Gesellschaft Deut-
scher Me'alll1ütten- unel Bergleute. HalleS 
Knapp. 27 cm. 
622.34(05) 669(05) 

Előbb: Metallurgie. 2. 

Folytatása: Zeitschrift fül' Erzbergbau und 
lVIetallhüttenwesen. 
10.N.F.l.Jg.1913. - 41.Jg.1944. 

F 888 
Zeitschrift für Erzbergbau und lVletallhütten
wesen. N. F. von .,Metal! und Erz". Hrsg. Ge
sellschaft Deutscher Metallhütten- und Berg-
leute. Stuttgart. Riederer. 30 cm. 
Előzmény: Meta11 und Erz. 

l.Bd.1948- [Hiány: 2,3.Bd.] 
622.34(05) 669(05) 

Ha a cínwáltczas egyben k~t vagy több lap egybeolvadásával 
kapcsolatos, akkor az új címet annak a lapnak a helyrajzi számán 
helyezzük el, amelyi~nek évfolyamszámozását folytatja. (Ld. fentebb 
a "Metallurgie" és a "Der Erzbergbmi"" egybeolvadásából származó 
"MetalI und Erz" című folyóiratot.) 
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Amennyiben a címváltozással kapcsolatban a folyóirat új la
pokra vagy saját alcímmel (part, section, Abteilung) rendelkező ré
szekre bomlik, úgy az a cím, amely folytatja az előző cím épfolyam-
8zámozá8át, az előző helyrajzi számán marad és ,.Előbb" megjegy
zéssel utal rá. A többi önállósult j'ész új helyrajzi számot kap és 
,.Előzmény·' megjegyzéssel utal arra a lapra, amelyből kivált. 

F 2124 
l\Ietallurgie und Giessereltechnik. Hrsg. Kam-
~------- ._-~ 

mer der Technik [Német()E,szág]. Berlin, 
Vert Technik. 30 cm. 

5.Jg.1955. lVIetallurgie címmel folytatja elő
ző évfolyam számozását. Kiválik új évfolyam
számozással : Giessereitechnik. F 1789. 
l.Jg.1951 - 4.Jg.1954. 

F 2124 
:Vletallurgic. Hrsg. 'l:(ammer der Technik [Német-
------- ---
ország]: Berlin. Vert Technik, 30 cm. 
Előbb: lVIetallurgie und Giessereitechnik. 

5.Jg.1955. 

669(05) 

F 1789 
Giessereitechnik. Technische Zeitschrift fül' 
das Giessereiwesen. Hrsg. Kammer der Technü. 
[i-JémetorszáíS,l. Berlin. VerI. Technik. 30 

cm. 
Előzmény: lVIetallurgie und Giessereitechnik. 

l.Jg.1955-
621.74(05) 

Ha az előző pontban leírt módon különvált folyóil'atrészek új
ból egyesülnek. a folytatás annak a résznek alapfelvételére és hely
l'ajzi számára kerül, amely a szétváláskor tovább vitte az eredeti 
kötetszámozást. 
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F 397 1. 
Zeitschrift für Physikalische Chemie. Stöehio-
metrie und Verwandschaftslehre. Leipzig, En-
gelmann, 24 cm. 

137.Bd.1928.- mint Abt. A. foly:tatódik: Chemi
. sehe Thermodynamik, Kinetik, Elektrochemie, 

EigensehaHsiehre. - 192.Bd.1943.- újból Abt.-ra 
541.1(05) 

osztás nélkül jelenik meg. 
l.Bd.1887-

Hiány: 78.Bd.1912. 

F 398 

2. 

Zeitschrift fül' Physikalische Chemie. Abt. B. 
-----
Chemie der Elementarprozesse. Aufbau der IvIa-
terie. Leipzig. Akad. Verlagsges. 24 cm. 

1943: ismét egybeolvad az Abt. A-,"al. 
l.Bcl.l928 - 53.Bd.1943. 

541.1(05) 

Ha a szétválással kapcsolatos címváltozás során egyik új cím 
sem fol.ytatja az előző számozását. úgy v?.lamennyi új raktári szám
ra kerül és ,.Előzmény'· utalással kapcsolódik az eredeti címhez. 

Ú.i raktári jelzetet kell adni a szétválással keletkezett részeknek 
abban a különleges esetben is, ha ?:a.l.amennyi új cím folytat;ia az 
előző évfolyam számozását, de egy számon való további kezelésük 
a párhuzamosság miatt lehetetlen. 
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F 163 
Annales 
21 cm. 
Előbb: 

de Chimie et de Physique. Paris. 

Annales de Chimie ou Reeueil de Mé-
moires .... 

Utóbb 9.sér.l.tom.1914-: Annales ele Chimie 
F 161 és Annales de Physique F 162. 
2.sér.l.tom.1816 - 8.sér.30.tom.1913. 



F 161 
Annales de Chirnie .... Séric des Annales de ----
Chirnie et de Physique. Paris, 21 cm. 
Előbb: Annales de Chirnie et de Physique. 

9.sér.l.tom.1914-

F 162 
jl-nnales de Physiquc. .... Séri e des Annales 
de Chirnie et de Physique. Paris. 21 cm. 
Előbb: Annales de Chirnie et de Physique. 

9.sér.l.tom.1914-

Ha a változás az évfolyam során következik be, ennek a körül
ménynek az alapfelvétel és a rövidített címleírás megjegyzéseiből 
ki kell tűnnie. 

F 2282 
Novüe Knigi za Rubezsom. Kritiko-bibliogr. 
bjull. Moszkva. Izdat.Inosztr.Lit. 22 cm. 

9.god.1956.7.no.- két részre bomlik: Szer. 
A. folytatja az eredeti évf.-széÍmozéÍst, Szer. 
B. F 2529. 
7.god.1954 - 9.god.1956. 
016: [51 (05) :52(05) :53(05) :54(05) :61 (05) 

2. Címváltozat 

Címváltozásnak tekintendő. ha az előzők ben címváltozatként 
(szalagcímként, fedőlapcímként) szerepelt cím lesz a lap fő címe. Pl. 
Anna/en fül' Gewerbe und Bamuesen kezdettől fogva, szalagcímként 
viseli későbbi címét: GlaseT's Anna/en. E címváltozatból lett a 90. 
J g.1922-től főcím. (Ez az átalakulás a bibliográfiákban is címválto
zásként szerepel.) 

Ezzel szemben nem számít címváltozásnak, Nanem a megjegy
zés-rovatban változatként kezelendő a főcímnek alcím jellegű b6-
vítménnyel való kiegészítése. 

53 



F 1717 
Z,~.!.tsc~·i,J! fül' Ange\\'andte Physik. Berlil!.-
Göttingen-Heidelberg. Springer, 30 cm. 

Címváltozat 9.Bd.1957-: Zeitschrift fül' An
gewandte Physik einschliesslich Nukleonik. 

1-2.Bd. után ny. 
l.Bc1.l948i1949-
5:3[62](05) 539(05) 

Ugyancsak változatnak tekintendő a cím helyesírási változása 
még abban az esetben is, ha ez a beosztás szempontjából döntő fon
tosságú. A változat megjegyzésbe kerül és melléklappal szerepel a 
katalógusban. Pl. Zentralblatt - Centralblatt. Östel'reichisch 
Oesterreichisch. 

3, Aleím- és közreadóyáltozás 

A közreadó változását az alapfelvételen a címváltozás rovatá
ban mindig fel kell Wntetni. a rövidített címleírásban azonban csak 
akkor. ha az a fol~'óirat azonosítása szempontjából elengedhetetlen. 

Az alcím változásait akkor tüntetjük fel. ha a közreadót az al
cím tartalmazza. ha tehát az alcím változása egyenlő a közreacló 
változásával. Továbbá. ha tal·talmatlan. semmitmondó főcím után 
következik vagy ha az alcím változása egyben a folyóirat tárgykö
rének lényeges változását tükrözi. 

F 345 
Glasers. Annalen. Organ der Deutschen lVIaschi-
nentechnischen Gesellschaft. Berlin. 33 cm. 

Alcím 122,Jg.1938-: Zeitschrift fül' Ver
kehrstechnik und lVlaschinenbau. Organ ... 

Ha az alcím sokszor változik. úgy ezt mindkét felvételen meg
jegyzésben közöljük. Ilyen esetben a könyvtáros megítélésétől függ, 
hány és milyen változott adatot vesz fel. Lényegtelennek minősített 
változások esetén elég az első alcím felvétele. A további változ á
sokra .. Alcím többször változik" megjegyzéssel utalunk. 

Egyéb változásokat (megjelenési hely, kiadó) csak az alapfel
vételen az évfolyamok részletes felsorolásánf:l közlünk. 



A méretváltozc1s kivételt jelent az előbbi szab{;ly alól. Kisebb 
méretváltozást - az alapfelvételen és a címleírásban egyaránt -
az előző adathoz kötőjellel kapcsolva köztünk (pl. 21-23 cm). Ha 
azonban a változás akkora, hogy annak következtében a változott 
méretek raktári rendünkben elszakadnak egymástól, akkor - a 
méretváltozás a helyrajzi szám változásával is egyiitt járván új 
címlcirc1st készítünk, és utalunk egyikről a másikra. 
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F) Az összefiiggé<;ek feltárása 

A katalógus szerkesztéskor a könyvtáros fontos feladata, hogy 
felderítse és jól érzékelhetően feltárja azokat az összefüggéseket, 
amelyek az állományban levő anyag egyes periodikái között van
nak. Ezt a célt szolgálta a közreadó pontos felvétele, amely eredet 
szel'Ínt hczza összefüggésbe a folyóiratokat. A decimális szakszám 
nemcsak tartalmukat tárja feL hanem egyszersmind - a cédulák 
helyét is meghatározván a katalógusban - tartalmi összefüggést 
létesít az azonos vagy hasonló profilú lapok között. A címváltozá
sok feltüntetése időrendi kapcsolatba hozza az összefüggő anyagoL 
végül a főlap-társlap viszony feltárása. a mellékIetek felsorolása, 
az egybeclvadás és szétválás regisztrálása szerkezeti összefüggései
ben állítja elérik folyóiratanyagunkat. 

1. Társlap és m211éklet megkülönböztetése 

Ha valamely periodikához akár tal'talmi összefüggés, akár ki
adói társítás révén más folyóirat vagy folyóiratok kapcsolódnak, 
fölap-társlap, illetve fölap-melléldet viszony létesül. A kétféle kap
csolat közötti különbség néha elmosódik és nehezen határozható 
meg. Az elnevezés és a külső formák nem biztos irányadók. A köny-v
tári címleírási szabvány például a társlap kritériumaként az önálló 
lapszámozást és a külön ívre való nyomatást adja meg. Viszont pél
dául a Génie Chimique cÍmű periodika, amely önálló füzet- és lap
számozással. saját borítólappal jelenik meg. mégsem tekinthető társ
Japnak. mert főlapjával. a Chimie et Industrie-vel egybeszel>kesztett 
tartalomjegyzéke van. Ugyanez a helyzet a Bányászati és Kohászati 
Lapok, valamint az Öntöde és az AllOnínhnn egyes évfolyamaináJ 
is. Ugyanakkor aStahlbau című lapot a Bautechnik saját mellékle
teként tünteti feL pedig teljesen onálló folyóirat (saját évfolyam
és kötet számozás sal rendelkezik, külan címlapja és tartalomjegy
zéke van. teljesen külön jelenik meg). Nehéz tehát egyértelmű meg
határozást találni. Kíséreljük meg a melléklet meghatározása felöl 
megközelíteni a problémát. 
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Önálló címmel (címlappal vagy lapfejjel) rendelkező, kapcsolódó 
periodika melIékleínek számít, ha: 

1. lapjait a főlapba beszámozza (ebben az esetben nem számít, 
hogy esetleg saját kötet- és füzetszámozása is van); 

2. a főlappal azonos tartalomjegyzéke van; 
3. a főlaptól kötés szempontjából szétválaszthatatlan; 
4. tartalma a főlap nélkül használhatatlan vagy érthetetlen. 

Ha e kizáró körülmények nem állnak fenn, akkor a kapcsolódó 
periodika nel)1 melléklet, hanem társlap. Ezek szerint társI ap az 
olyan önálló címmel, címlappal rendelkező folyóirat, amely egy más 
periodika rendszeres és állandó kísérőjeként jelenik meg, de: 

l. saját lapszámozása van; 
2. tartalomjegyzéke nem közös a főlapéval: 

3. külön íveken (füzetekben) jelenik meg, vagy ha nem, kötés
nél szétválasztható; 

4. ha a főlappal való tartalmi kapcsolata nem oly sZQros, hogy 
a szétválasztás emiatt lehetetlen. 

2. A tfirslap kezelése 

Ha valamely folyóiratnak társlapja van, ezt az alapfelvétel meg
felelő helyén, a címleírásban pedig a meghatározó rész után meg
jegyzÉsként (két betűhellyel bekezdve) fel kell tüntetni, amennyi
ben a társlap a könyvtár állományában megtaZálható. 

F 1913 
Journal of the Institute of Metals, London. 
London, 28 cm. 

Társlapok: Bulletin Inst. Met. F 2060 
Metallurgical Abstr. F 2061 

81.vo1.1952i1953-

669(05) 

Amennyiben a társlap, évfolyam-, illetve kötet számozása a fő
lapéval nem fedik egymást, e körülménynek a címleírás kötetjelzé
séből ki kell tűnnie. 
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F 2060 
Bulletin of the Institute of iVletals. London. 
London. 28 cm. 
Főlap: Journ. Inst. iVlet. F 1913. 

1.\'01.195211933-

061.6.04( 42)(05)[669] 

F 2061 
Metallllrgic_al Abstracts. PubL Institute of 
Metals. London. London. 28 cm. 

Főlap: JournaL In5t. Met. F 1913. 
19.\'01.1951/1952-

04.8 :669(05) 

Amennyiben a társlap a könyvtárban nem található meg, úgy 
elZ előbbiekben körülírt feltüntetése mellőzendő még abban az eset
ben is. ha a társlap a főlap címében vagyalcímében szerepeL Eppen 
(f megjegyzésben raló feltiintetessel jelezzük. hogy az állományban 
ii1eg~·an. 

Fokozott figyelemmel kell eljárni olyan esetekben, midőn az 
egykor önálló társlap beolvadt a főlapba, és lét ét csak alcím vagy 
csupán kettős kötet számozás jelzi. 
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F 2620 
,Journal of the American Concrete Institute . 
. _--"-" ~-

[From 26.\'01.1930. including ACI Proceedingsl 
Detroit. 23 cm. 
29.[Proc.54.]voL 1957/1958-

666.97(05) 624.012..!(05) 



F 1069 
American Concrete Institute Proceedings. 
Detroi t. 24 cm. 

26.vo1.l930.beolvac1t az akkor induló 
Journ. Am. Concr. Inst.-ba megtartva ön
óllló kötetszámozását. Lel. F 2620. 
22.v01.1926 - 25.v01.1929. 
666.97(05) 62·L012.4(05) 

3. fl I1lcl!t':kkt kezelése 

A túrslapokhoz hasonlóan fel kell tüntetni az állandó me!lék
leteket is. Az állandó mellékIetek a legvúltozatosabb formában je
lentkeznek. ezért helyes értékelésük és nyilvántartásuk a könyv
tqrostól nagy körültekintést igényel. Címfelvételnél eljárásunkat 
jelentőségük és a főlappal való összefolTottságuk mértéke szabja 
111eg. 

a) Ha a mellékIetet jelentéktelennek és múló értékünek tartjuk 
(Zeitsehriftensehau. Buehbespreehungen. annotált hirdetések). fe]
tüntetésüket az alapfdvételen és a rövidített címleíráson egyaránt 
mellőzzük. 

b) Ha a melléklet et nem tartjuk elhanyagolhatónak. de annyin\ 
jelentősnek sem, hogy külön alapfelvérelt és címleírást készítsünk 
l'óla. eimét a főlap alapfelvételén a .. Melléklet" rovatban írjuk le. 
A rÉszletes évfolyamfelvételnél az ilyen melléklet rövidített cím:,t 
é~ lapszámát a megfelelő évfolY"'lm alatti sorban tüntetjük fel. A 
főlap rövidített címleirásán aláhúzzuk a melléklet eimét. amely a 
katalégusban ezzel a melléklappal szerepel. 

(Talán nem felesleges. tekintve. hogy a következőkben gyakran 
párhuzamosan fordulnak elő. a főlap-melléklap és a főlap-melléklet 
fogalmak felfrissítése. 

1. A főlap mint katalogizálás! fogalom olyán katalóguscédulát 
jelent. amelynek első szava rendszó. amelyet tehát a címleírás első 
szava alapján osztunk be. lVIelléklap ezzel szemben ugyanazon CÍ:m
leírásról készült összes többi cédula. amelyeket más-más rendszó
hoz o~ztunk be. AKöztelek címü periodika alább következő eím
leÍrásán főlap az a eéduh. amelyen a "Köztelek" szót húzzuk alá. 
melléklapok az .,Országos". a "Kiállítási" és a .,Gazdatisztek" szavak 
lapjai. 

2. A főlap mint a periodikák kiadásával és szerkezetéuel kap
csolatos fogalom olyan folyóiratot jelent. amellyel együttesen tá1""
lapok vagy mellékIetek jelennek rrÍeg. Főlal) például a Közteiek 
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című lap. MellékIete a Gazdatisztek Lapja vagy a Kiállítási Lapol~ 
című periodika. Helytelen tehát és zaval't okozhat, ha a melléklet 
fogalmát melléklap szóval fejezzük ki. A mellékletről szoktunk ki
állítani mel1éklapot, de amelléklapról melléklet et természetesen 
soha.) 

e) Néha a melléklet annyira jelentős, hogy külön alapfelvételt 
és rövidített címleírást készítünk róla. Eljárásunk ebben az esetben 

. a következő. A főlap alapfelvételén a "Melléklet" rovatban leírjuk 
a melléklet címét. Ezzel jelezzűk, hogyafőlapnak ilyen című mel
léklete van. Ugyancsak ezért a főlap rövidített címleírásán is fel
tüntetjük a melléklet címét, de (a b) pon:tal ellentétben) nem húz
zuk alá, mert önálló címfelvétellel kerül a katalógusba. 
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Raktári jelzet: 
F 10.003 

Cím. alcím. közreadó : 
Köztelek. Köz- és mezőgazdasági lap. Az Országos lVIagyar 
Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye. 

Megjelenési hely, kiadó, méret: 
Bp. 39 cm. 

Szakjelzet : 
061.231.05(439) :63 

Címváltozás : 
MellékIetek : 

Gyakoriság: 
2 majd 1 

Nyelv: 
magyar 

A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet Közleményei - Gazdaság
társadalmi Mozgalmak - Kiállítási Lapok - Baromfiak - Tej
gazdaság - Gazdatisztek Lapja. 

Többéves mutató: 

Évf. Év Kötet Füzet Lapszám Tartj. Kötés Megj. 

8.évf. 1898 l.félév 1(651)-52(702).sz. 
2.félév 53(703)-104(754).5z. 

9.évf. 1899. l.félév l (755)-52(806).sz. 
Kiállítási Lapok l.évf.1-5.sz. 
Gazdatisztek Lapja 2.évf.1-6.sz. 

2.félév 53(807)-104(858).sz. 
Kiállítási Lapok l.évf.6-9.sz. 
Gazdatisztek Lapja 2.évf.7-12.sz. 

10.évf. 1900. !.félév 1(859)-50(908).sz. 
Gazdatisztek Lapja 3.évf.1-6.sz.; 

2. félév 51(909)-101(959).sz. . 
Gazclatisztek Lapja 3.évf.7-11.sz. 



F 10.003 1. 
Köztelek. Köz- és mezőgazdasági lap. Az Or
szágos Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos 
közlönye. Bp. 39 cm. 

MeUékletek: A Nemzetközi Mezőgazdasági In
tézet Közleményei. - Gazdatársadalmi Mozgal
male - Kiállítási Lapok. - Baromfiak. - Tej-
061.231.05(439) :63 

gazdaság. - Gazd'atisztek Lapja. 2. 

l.évf.1391 - 54.19H. 

E példánál a címleíró megítélése szerint a két aláhúzott mellék
let nem kap önálló címleírást, hanem a .,Kiállítási" és "Gazdatisz
tek" rendszó alá a fenti cédulákat osztjuk be. A további négy me1-
lékletről önálló alapfclvételt és címleírást készítünk. Példaképpen 
álljon a "Tejgazdaság" rövidített címleírása: 

F 10.003 
Tejgazdaság. Tejgazdasági és állattenyésztési 
szaklap. Az Országos :i\'Iagyar Gazdasági Egyesü
let tejgazdasági szakosztályának hivatalos 
köz!önye. Bp. 39 cm. 

Főlap: Köztelek. [KoU.3.] 
l.évf.l393!1394 - 7. évf. 1900. 
637.1(05) 636(05) 

Néha melléklet név1:el jelentős. önálló kötetszámozássaL cím
lappal. mutatóval rendelkező periodika jelenik meg, amely a fő

laptól függetlenül is beszerezhető. Ilyenkor a főlaphoz való tarto
zását rendszerint csak: az alcímben vagy egyebütt jelzett megjegy
zés mutatja. (PL Die Bautechnik. Ausg. B. Mit Beilage ,.Der StahI
bau".) Az ilyen .. mellékleteket" önálló folyóiratként kezeljük, saját 
helyrajzi számmal látjuk eL s a főlaphoz való viszonyukat a társ
lapoknál körülírt módon jelezzük. 
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A fentebb leírt föl ap-melléklet (helyesen: fölap-társlap) viszony 
nem minden esetben jelentkezik elég határozottan már az első év
folyamoknál. Ezért valamint az át nem gondolt köttetési elvek 
következtében - gyakran találunk ilyen egészen különálló társ
lapot a főlappal egybekötve. Később az összefüggés tisztázása után 
a társlap már külön helyrajzi számot kap és a két perioclikát külön 
is kötik. Az ilyen helytelenül kötött évfolyamokat is a .. melléklet" 
önálló alapfelvételén ü'juk le. A helytelen kötésre - és ennek kö
vetkeztében a különböző helyen való raktározásra - megjegyzés
ben hívjuk fel a figyelmet. 

F 1457 
Der Stahlbau. Beilage zur Zeitschrift .. Die 
Bautechnik". Berlin. Ernst. 29-34 cm, 

Az 1-12. és 14-15. Jg. a .. Die Bautechnik" c. 
főlappal egybekötve az F 954 helyrajzi számon 
található. 
1.Jg.1928- [Hiánr: 13.16-20.Jg.] 
624.013 1.014(05) 624.94/.95(05) 

Ha melléklet önálló évfolyam- és füzetszámozással rendelkezik 
ug~'an. de lapjait a főjapba beszámozza. akkor külön alapfelvételt 
és címleírást készítünk róla. évfo!yamainak leírásánál azonban "egy
beszámozva és egybekötve a fölappal" megjegyzéssel utalunk a fő

lappal való szoros összeforrottságár3.. (Pl. Glasers Annalen és az 
évfolyamokon át folytatódó. önálló füzetszámozással. valamint ön
álló lapfejjel rendelkező melléklete: LON A-N achrich ten, melynek 
lapjai a [őlapéba számozódnak) 

Ha a melléklet önálló évfol~'am- és füzetszámozással nem ren
delkezik ugyan. ele saját lapszámczása és lapfeje van. a felvételeken 
évfolyamait a főlap évfolYRmszámozásával jelöljük. 

Nem tekintendő mellékletnek. még ha a főlap címében a mel
Iékleteknél szokásos médon jelölik is. az olyan állandó rovat, amely
nek sem lapfeje. sem önálló számozása nincs. (Pl. Die Bautechnik. 
Mit .,Kernenergie und Bal1teclmik" - .. \lorfertigung in der BaI/
technik" - .. Ballmaschinen und Baubetrieb·'. A három. alcímben 
jelzett. látszólagos melléklet valójában állandó rovat. A felvételben 
csak a fenti módon alcímként jelöljük.) 

Ha az állandó melléklet címe változik. úgy ezt a róla készült 
alapfelvételen és címleÍráson jelezni kell. 
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Ha az állandó melléklet maga is további melléklet/el rendelke
zik, ezt a körülményt a főlap felvételén el kell hanyagolni, viszont 
az első: "fő"-melléklethez viszonyítva értelemszerüen úgy kell eljár
ni. mintha az első melléklet maga is főlap lenne. (Az ilyen szel'ke
zet,Lí lapok kiadása a múlt század végén nem ritka.) 

F 38'1 
Der _ Textil-Exporteur. Export-Nummer der 
LeipzLge~' i\lonatschrift fül' Textil-Indu-
strie. Leipzig. Martin, 34 cm. 

Rendszertelenül Special-Nummer és Son
der-Nummer eimmel is megjelenik. 

Mellékletek: Maschinenschau és Die Tex
til-Industrie. 

F 386 
Die Textil-Inelustrie. Beilage zur Export-
Nummer eler Leipziger Monatschrift Hir Tex
til-Inelustrie: "Der Textil-Exporteur". 
Leipzig. Martin .. 34 cm. 

4. Köieieímes és alkalmi meU;ikletek 

Az állandó nielléklet legfőbb ismérve a periodicitás. tehát ha 
ritka is, de rendszeres megjelenés. Néha az ilyen mellékletnek ör,
álló. természetesen ismétlődő kötetcíme van. lele tartozn:lk azok a 
fiílappal laza kapcsolatban levő (l'endszerint supplement. Erganz
ungsband. Scnclernummer. encyclopaeclia issue stb. jelzéssel ellá
tott) mellékletek. melyek kiállítások anyagát. kongresszusi jelenté
seket. társulati híreket tartalmaznak vagy kifejezetten üzleti .ielle
güek. Ezek tehát fclyóiratként kezelendők és a főlap-melléklet vi
~zcnyt él róluk készült felvételen jelölni kell. 

F 1838 
Li\~~~ el·Étrennes. Publications périoeliques 
pour rannée .... Suppl. [á la] Bibliograp~~ 
ele la France. 
rie. 27 cm. 
1956-

017.4(44) 

Paris. Cerele de la Librai-
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F 1839 
Livres et lVlatériel d'Enseignement. Suppl. 
[a la] Bibliographie de la Francé. Paris, 
Cercle de la Librairie. 27 cm. 
1955-

017.4(H) 

Számos fol:\·óirat évi mutatóját a következő év különszám aként 
közli, rendszerint ilyen számozással: [No. 5bis], vagy [no. 2. in hvo 
pa!'ts, part 2.J stb. Magától értetődik, hogy az ilyen állandó jellegü 
külön szám. nem tekintendő - a formai azonosság ellenére sem 
állandó mellékletnek. Az évfolyam részletezésénél nem kell semmi 
módon jelölni. tekintve. hogy az előző évfolyam szeiTcsrészc lett. 
(Pl. ~roceedings or the IRE, amely májusi kettős számában közli az 
előző'; évi mutatót.) 

Ha ellenben ug'yancs:tk a fenti jelzésmóddal változó részcime8 
(kötetcímes) melléklctet talállmk, amely általában alkalmi anyagot 
tartalmaz (mint pl. vásári prospektus. árjegyzék. kiállítási kalauz). 
és a főlappal laza kapcsolatban van. akkor az ilyen mellékIetet 
könyvként kezeljük és saját részcímén készítünk róla a könyvekre 
vonatkozó szabályok szerint kötetfelvételt. a főlappal való kapcso
btát keretmegjelölésként jelezve. Az ilyen mellékletet a főlap alap
felvételén az évfol;.'amok felsorolásánál fcl kell. tüntetni. hog:-' ki
hínjék a hián;.'zó füzet részcímes volta. 

Amenn:-'iben azonban akár az ilyen. akár a szokásos jelzésü. sa
ját részcímmel rendelkező. alkalmi an;.'agot tartalmazó füzet bele
számozódik a főlapba. úgy részcímes voltát az alapfelvételen nem 
léell jelölni. tekintve. hogy az évfolyan'l része maradt. A központi 
alapkatalógusba azonban elemző felvételt készítünk róla. 

(Az elemző és kötetfelvételek csak a központi betürendes és 
szakkatalógus számára készülnek. ezeket a folyóirat-katalógusba 
nem osztjuk be.) 

A főlappal egészen laza - úgyszólván semmi kapcsolatban 
sincsenek azok a mellékletek, amelyek részletek formájában, k2-
sőbbi bekötés céljából. rendszerint a kiadó ajándékaképpen érkez
nek a lappal együtt. Ezeket a folyóiraHól függetlenül a könyvek 
numerus kurrens számain kezeljük. 
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G) Az állomány és hiányainak rögzítése 

Az eddigiek során az alapfelvétel úgynevezett "fej"-rovatainak 
szerkesztési szabályaival foglalkoztunk. Ezek az adatok azt a célt 
szolgálták, hogya folyóiratot kétségtelenül azonosítani tudjuk, fe]
világosítsuk az olvasót a periodikának más lapokkal való esetleges 
összefüggéseiről. a változásokról. Az olvasót azonban - miután a 
keresett fólyóiratot megtalálta - az érdekli, hogy a számára szük
séges kötet. évfolyam vagy szám megkapható-e a könyvtárban. 
Hogy katalógusunk erre a kérdésre válaszolni tudjon. az állomány
ban levő anyago t az alapfelvételen a lehető legpontosabb adatokkal 
rögzíteni kell. A rövidített címleíráson pedig az alapfelvétel állo
mányleírásának minél hüségesebb tükrét kell adni. 

Az évfolyam ok részletes felvétele során az alapfelvéteh'e a kö-
vetkező adatcsopOl·tokat vezetjük rá: 

1. az évfolyam, kötet megjelenési éve, 
2. az évfolyamon belül megjelenő füzetek száma. 
3. lapszám. táblák, tartalomjegyzék. 
4. a kötés jelzése, 
5. megjegyzések. 
6. leltári feljegyzések. 

1. A megJelenés éve, évfolyam, kötet 

A megjelenés évének jelölésére a peribdikák három adatot hasz
nálhatnak fel: az év'Íolyam. az év és a kötet adatait. 

Ha a folyóirat a megjelenés évének jelzésére csupán évszámot 
. közöl. akkor természetesen csak ennek leírására szorítkozunk. Az 

esetek túlnyomó részében azonban az év jelzésén kívül évfolyam
vagy kötet jelzés is, vagy mindkettő található a periodikán. Ilyen 
esetekben az összes azonosító adatokat fel kell tüntetni. Az évfo
lyam és kötet jelzését mindig a folyóirat nyelvének megfelelően. a 
periodikán található szóval kell leírni (god. Jahr, Jg .. year. année, 
anno, anul, roc. aarg., illetve Bd. vol. tom. tome. tomu!. kn. stb.). 
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Ha a periodika ad évfolyam- vagy kötetszámozást, de ezt pusz
tán számjeggyel fejezi ki, az évfolyam vagy kötet nevét a periodika 
nyelvén zárójelben kell közölni. 

Ha az évfolyam átmenő, akkor mindkét évet teljesen ki keH 
írni (tehát 1938/1939 és nem 1938/39, sem 1938-39). 

Ha egy évben több kötet jelenik meg, vagy egy kiadói kötet két 
vagy több darabba van kötve, az évfolyam és év jelzését csak egy
szer kell a megfelelő rovatban leírni, ami azzal az előnnyel is jár, 
hogy az évfolyam jelzése jobban kiemelkedik. 

Ha a periodika alkalmaz évfolyamjelzést, de az akár az első 

évfolyamokon, akár közben valamilyen okból nincs feltüntetve, ak
kor a hiányzó évfolyamjelzést zárójelben közölni kell. 

Ha a kötet jelzése megváltozik (pl. vol. helyett később tom.) 
vagy váltakozik, akkor minden egyes kötetnél azt az elnevezést kell 
alkalmazni, amely a köteten olvasható. 

Ha akár az évfolyam-, akár a kötet jelzés megszakad, vagy a 
periodika egyikről áttér a másikra, akkor ezt az alapfelvétel rova
tainak hüen kell tükrözniük. 

Évf. Év Kötet Füzet 

1951. Szel'hozmasina 
1952. (Csak évjelzés) 
1953. 

1872. I.Bd. Zeitsehrift Hir Vermessungs-
1873. 2.Bd. wesen 
1874. 3.Bd. (Év- és kötet jelzés együtt) 

[1.ann.] 1879. loval.' La Lumiere Électrique 
[2.ann.] 1880. 2.tom. (Évf.-, év- és kötet jelzés 
3.ann. 1881. 3.tom. együtt. a kötet elnevezé-

4.tom. se változik, egy évf.-ban 
5.tom. több kötet. az első két kö-

4.ann. 1882. 6.tom. tetnel kiegészített évf. 
7.tom. jelzés) 

5.ann. 1883. 8.tom. 
9.tom. 
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Évf. Év 

1921. 

1922. 
46.Jg. 1922. 

1923. 
47.Jg. 1923. 

1924. 
48.Jg. 1924. 

1925. 
49.Jg. 1925. 

1926. 

Kötet 

88.Bd. 
89.Bd. 
90.Bd. 
91.Bd. 
92.Bd. 
93.Bd. 
94. Bd. 
95.Bd. 
96.Bel. 
97.Bd. 
98.Bd. 

Füzet 

Annaien Hir Gewerbe und Bau
wesen. Gla5ers Annalen 

(Előbb évfolyamjelzés nél
kül. évente több kötettel. 
utóbb évfolyamjelzés is, 
amely éppen az évi több kö
tet miatt alacsonyabb a 
kötetek sorszámánál. Figyel
jük meg a 46. J g.-al kezdő
dő burkolt átmenő évfolyam
számozást.) 

.............................. Érdekes átmenet következik: 

59.Jg. 1935. 117.Bd ............... (Itt még átmenő évf. számo-
1936. Il8.Bd. zás két kötette!.) 

60.Jg. 1936. 119.Bd ............... (Itt szünik meg az átmenő évf.) 
6l.Jg. 1937. 120.Bd ............... (Naptári évnek megfelelő évf.-

1937. 121.Bcl. számozás 2 kötettel.) 
62.Jg. 1938. 122.Bd ............... (Naptári évf.-számozás l köt.) 
63.Jg. 1939. 
64.Jg. 1940. (Kötetszámozás elmarad.) 
65.Jg. 1941. 

f 

Ha a folyóiraton kettős évfolyamszámozást találunk - ami leg
inkább több lap egybeolvadásával kapcsolatos - akkor mindkét 
évfolyamszámozást közölni kell. 

F 2195 
Radioschau. Radiotechnik, Fernsehen, Elektro-
nik. Österreichische Raclioschau mit Öster-
reich-Ausgabe der Funkschau. Wien, Erb, 
30 cm. 

Folytatja ~ "Radiotechnik" évf.-számozá-
sát is. 
7.(33.)Jg.1957-

Ha a periodika az évfolyam- és kötetszámozás mellett tágabb 
összefoglaló egységeket is alkalmaz (periode, série, nouvelle série, 
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Folge, Neue Folge, folyam, új folyam), ezeket csak egyszer, az induló 
évfolyamnál kell leírni. 

Ha az évfolyam- vagy kötetszámozás bármi oknál fogva elveszti 
folytonosságát. akkor ezt az alapfelvételen úgy kell jelölni, hogy 
abból kitűnjék: valóságos hiány nincs a periodikánál. Pl. a SAE 
Transactions című szaklap 1947-ben az 55.vol.-tól kezdődőleg 6 éven 
keresztül SAE Quarterly Transactions címmel 1.vol.-6.vol.-ig szá
mozva jelenik meg. 1953-ban viszont 61.vol. számozással folytatja 
megjelenését a régi címen. Tehát valóságos hiány az évfolyamok
ban nincs. 

1945. 53. vol. 
1946. 54.vo1. 
1947. [55.vol.] Ld. S.A.E. Quarterly Transactions Lvol. 
1948. [56.vol.] Ld. S.A.E. Quarterly Transactions 2.vo1. 
1949. [57.vo1.1 Ld. S.A.E. Quarterly Transactions 3.vo1. 
1950. [58.vo1.] Ld. S.A.E. Quarterly Transactions 4.vo1. 
1951. [59.vo1.] Ld. S.A.E. Quarterly Transactions 5.vo1. 
1952. (60. vol.] Ld. S.A.E. Quarterly Transactions 6.vo1. 
1953. 61.vo1. 
1954. 62.vo1. 
1955. 6:3.vo1. 

Ha a periodika időszámításunk ban használatos évszámozástól 
eltél:. akkor az évfolyamfelvételnél a különleges évszámozás mellett 
a szokásos évjelzést is fel kell tüntetni. (Pl. az Annales de Chi mi e 
[utóbb: Annales de Chimie et Physique] című francia periodika 1797-
től 1798-ig a forradalmi évszámozást is. majd 1806-ig csak a' forra
dalmi évszámozást használja.) 

Ha az évfolyam valamilyen okból különleges számozás t kap és 
ez az ok az évfolyamok puszta felsorolásából nem válik érthetővé. 
úgy megjegyzésben kell közölni. 
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37,fJg.] 1914. 
38.[Jg.] 1921. 
39.[Jg.] 1923. 
40.[Jg.] 1916. 
41.[Jg.] 1918. 

Acta lUathematica. Stockholm. 
Háborús események miatt évek
kel később került kiadásra 



(E különös jelenség magyarázata - mint az a kötetek elősza
vából kiderül - az, hogya 38. és 39. évfolyamokat francia és né
met matematikusok emlékkötetének szánták és a semleges ország
beli kiadó jónak látta, hogy publikálásukkal megvárja a háború vé
gét. - E példa annak illusztrálására is alkalmas, hogyan kell pótolni 
cl számjegy után hiányzó évfolyamjelzést.lJelen esetben az elS'Ő [né
met] alcím nyelvén.) 

Különös gonddal kell ügyeln ünk a rendszertelenüL változó pe
l'iodieitással megjelenő folyóiratok évfolyamainak

c 
leírására. Ha a 

folytonosság és hiánytalanság magából a felsorolásból nem tűnik ki, 
úgy erre az évfolyamleírás "megjegyzés" oszlopában (Teljes!) jel
zéssel fel kell hívnunk a figyelmet. A Vízügyi Közlemények pL 
1879-1889. között évenként. majd kötetlen sorban füzetenként szá
mozva jelent meg. 1911-1918 között kéthavonként, majd féléven
ként publikálták. Utóbb évnegyedes folyóirat lett. a második világ
háború alatt évi 1. majd 2 kettősszám formájában került az olvasó 
kezébe, míg 1948-tól (egyelőre változatlanul) negyedévenként jele
nik meg. Az ilyen rendszertelen megjelenésről a kiadó időnként a 
füzetek borítólapján visszatekintőleg is tájékoztatja az olvasót, az 
alapfelvételen azonban a rendszertelenséget jól érzékelhetőleg je
lezni kell. 

Az évfolyam ok részletes leírási3.t mindig a könyvtárban meg
levő első évfolyammal (kötettel) kezdjük és a hiányzó évfolyamok 
számára helyet hagyunk ki. 

Ha folyóü'af szünetel és a könyvtárban a szünetelés előtti utolsó 
vagy a szünetelés utáni első évfolyam megvan, úgy a szünetelést az 
alapfelvétel ,.Megjegyzés·' rovatában és a részletes évfolyamfelvétel 
során is jelezni kell. A szünetelést - a fenti körülmények között -
a rövidített címleíráson is megjegyzésben közöljük. 

2. FiizeteI., számok az évfolyamon beliil 

Az évfolyam részeit számozási rendszerük fe1tüntetésével -
az évfolyam. év. kötet oszlopai után külön oszlopban kell leírni, 

A részeket a folyóirat nyelvének megfelelő jelöléssel vesszük feL 
:\Tagyar vagy idegennyelvű nevüket mindig rövidíteni kell (füz. sz. 
no. H. vüp. zesz. fase.). 

Ha a 'füzetszámozás több köteten átmenőleg történik vagy az 
évfolyamokat önkényesen több kötetbe kötjük, akkor minden kö
tet füzetszámait külön tüntetjük feL 
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Évf. Év 

3.ann. 1881. 

4.ann. 1882. 

1920. 

1921. 

1924. 

Kötet Füzet 

3.tom. 1-26.no. 
4.tom. 27-52.no. 
5.tom. 53-79.no. 
6.tom. 1-25.no. 
7.tom. 26-52.no. 

3.\'01. 
3.vol 
4.vol. 

7.vol. 
7.vol. 

1-3.fasc. 
4-7.fasc. 
1-7.fasc. 

1-3.fasc. 
4-7.fasc. 

LD LUlnypre Fíectriflue-
(Egy évfolyam. több kiadói kö
tetben. átmenő füzetszámozás
sal.) 

II ':' ~~·e! iC8 Ch5rn1ea Acta 
(Eg~' évfolyam. egy kiadói kö
tet ben. önkényesen kettőbe köt-, 
\'e. átmenő füzetszámozással.) 

Ha a kiadó az egyes számokat évfolyamokon át folytatól:tgos,m 
és évfolyamonként újl'a kezdve is számozza, úgy mindkét számozást 
fel kell tüntetni. Ha azonban egyik számozást valamilyen okból ab
bahagyja, akkor csak a folyóirat on levő számozást írjuk le. 

62.Jg. 
63.Jg. 

1938. 
1939. 

122.Bd. 1-12.(l441-1452).No. 
1-24.H. 

(A fenti példán - Glasers Annalen - azt is bemutat juk, hogy 
a részek elnevezésének változását egyszerüen az új elnevezés fel
tüntetésével jelöljük.) 

A kettős számozás azonban nem mindig ilyen eredetü. A részal
címes periodikasorozatoknál néha a rész alcím által meghatározott 
egyes folyóiratokon nemcsak a saját. külön füzetszámozásukat tün
tetik fel. hanem eg~' másik számmal azt is jelölik. hogy a kérdéses 
füzet a sorozati főcím hán;.'adik tagja. Bemutat juk példaképpen egy 
ilyen részalcímes periodikasorozat 3 füzetének rövidített címlapját. 
(Ld. 71. lap.) 

Ilyen esetekben a részalcím felvételén természetesen saját szá
mukkal írjuk le az egyes füzeteket, a teljes sorozat sorszámát vagy 
elhanyagolhat juk. vagy zárójelben az' alcím füzetszáma után írhat
juk. (Pl. az "Elektryka" felvételén: 1. zesz. (2.111'.), a "Budownictwo 
IYodne" felvételén l.zesz.(6.111'.) stb.) 

(Hel~res eljárás, ha a részalcímes folyóiratsorozatról sorozati fő
lapot is készítünk és ezen a fŐCÍm számozása szerinti sorrendben 
tüntetjük fel az egyes részalcímes füzeteket. Az ilyen sorozati főlap 
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Zeszyty Nallkowe 

Politechniki Gdanskiej 

Nr 2 

ELEKTRYKA 
Zeszyt l 

Zeszyty Nallkowe 

Politechniki Gdanskiej 

Nr 6 

BUDOWNICTWO WODNE 
Zeszyt l 

Zeszyty Naukowe 

Politechniki Gdanskiej 

Nr 8 

BUDOWNICTWO OKRETOWE 
Zeszyty l 

1937 
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kizárólag belső használatra készül és főképp szerzeményi nyilván
tartást szolgál. Az olvasó ugyanis a főcímen (tehát részalcím nélkül) 
nem találhat folyóiratot. a sorozati főlapnak az olvasói katalógusba 
való beosztása tehát csak zavart okozna. Erről tehát nem csinálunk 
rövidített címleírást sem. A sorozati főlap alapfelvételét is külön 
betűrendben tároljuk hiszen a főcímnek nem lévén helyrajzi szá
ma, az alapfelvételek számszerint rendezett katalógusába nem oszt
ható be.) 

Még bonyolultabb rendszerü füzetszámozással találkozunk pé!
dául az "American Society of Civil Engineers" kiadásában megje
lenő Proceedings című periodika esetében. A társaság évente egy 
kötetben több száz folytatólagosan számozott tanulmányt ad ki. 
Például 1957-ben a 83.vol.-ban 357 db .. Paper" jelent meg 1136·-
1493-ig számozve.. A tanulmányok azonban az általános mémöki 
szakma több szakterületét érintik. A különböző részszakmák tanul
mányait önálló részalcímes periodikasorozatban közlik. Ilyen rész
alcÍmek pl.: City Planning (CP). Engineering Mechanics (EM), SoiI 
Mechanics and Foundation (SM). Sanitary Engineering (SE) stb. 
Minden részalcímen évente több füzet jelenik meg. Tehát van CPl. 
CP2. CP3. ... SMl. SM2, STVI3 számmal jelölt füzet. lVIivel azonban 
a tanulmányokat (Papers) folytatólagosan és nem a szakmák (CP. 
SNI stb.) szerint számozzák, magától érthetődik, hogy például az 
SMl sz. füzet nem zárt Paper-számokat közöL hanem - e konkrét 
esetben - az 1142. 1143, 1144. 1145 ... 1155 ... 1159. 1160. 1161 sz. 
tanulmányokat. tekintve. hogy közben más szakterületek (EM. SE) 
tanulmányait is beszámozták. Ebben az esetben a nyilvántartás 
módja tehát a következő: a részalcímes periodikasorozat minden 
egyes tagja külön-külön helyrajzi számot kap. mint azt más példán 
a részalcímes sorozatok tárgyalásánál láttuk. A részalcímek egyes 
füzeteit pedig a bennük található tanulmányok számainak felsoro
lásával írjuk le. E periodikánál sorozati főlap fölösleges, mert a fo
lyóirat - éppen saját bonyolultságának ismeretében - a borító
fedél egyik lapján közli a folyamatos számo zá st. minden szám után 
feltüntetve. hogy melyik részalcímhez tartozik.) 
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Raktári· jelzet: 
F 2321!PO 

Cím. alcím, közreadó : 
Proceedings of the American Society of Civil Engineers . 
. Journal of Power Division (PO). 



Megjelenési hely. kiadó, méret: 
New York 22 cm. 

Melléklet: 
Division Activities 

Évf. Év Kötet Füzet Lapszám Tart.i. Kötés Megj. 

1936. 82.voL POl 895-901.904 
P02 947-952.959,960 
P03 990-997.1011,101" 

Div.Act.1956-13 
P04 1042-1046 
P05 1086,1094 
P06 1130.1132-1134 

1957. 83.\701. POl 1182-1183 
Div.Act.1954-4 

P02 1215-1217.1225 
Div.Act.1957-10 

P03 1267-1268.1284-1287 

P04 1344,1346,1350-1351 
Div.Act.1957-15 

P05 1396-1398,1414,1416 
1419-1421 

P06 1457-1460,1488,1489 

Amennyiben a periodika a füzeteket számok helyett a hónapok 
neveivel jelzi. úgy a megfelelő oszlopban ezt kell feltüntetni. 

Ha az évfolyamon belül hiányok vannak, úgy a részletes kötet
leírásnál az évfolyam. év és kötet számát és nevét géppeL a füzetek 
számát azonban csak ideiglenesen. ceruzával ír.iuk be. Amennyiben 
a kötet kiegészül, úgy az ideiglenes bejegyzést töröljük és a vég
leges adatokat géppel írjuk be. 

Másképpen kezeljük a hiányosan bekötött évfolyamokat. Ilyen 
esetben a kötetet a hiány feltüntetésével írjuk le (pl. l-5, 8-12.H.). 
fA kötött évfolyam ok hiányát a könyvtárak általában mikrofilmen 
pótolják. Jelzésmódjukat a mikrofilmekről szóló fejezetben mutat
juk be.) 

Az évfolyam leírása alatt külön sorban tüntetjük fel azokat az 
állandó vagy alkalmi mellékleteket. amelyekről külön címleírást 
nem készítünk, viszont elhanyagolhatónak sem tartjuk őket. 
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A szokásos évi füzetszámon felüli különszámokat is a fent le
írt módon vesszük lel, kivéve, ha a különszám az évfolyam lap
számába számozódik. 

12.Jg. 1955. 1-12.H. 624 lap 
6/b lVIesseheft 96 lap 

13.Jg. 1956. 1-12.H 633 lap 
14.Jg. 1957. 1-12.H. 70S lap 

S/b Sonderh. 
15.Jg. 1955. 1-12.H. 649 lap 

K éha az évfolyamokba kötve különlenyomatokat, bibliográfiá
kat. rövidebb önálló tanulmányokat találunk. amelyeknek a perio
dikával igen laza vagy semmiféle kapcsolatuk nincs. Ezeket az év
folyam alatti sorban. a különszámokhoz hasonló módon jegyezzük 
fel. még abban az esetben is, ha a fentebb leirt nyomtatványokról 
esetleg elemző felvételt is készítünk. 

Ha az évfolyam valamilyen oknál fogva a szokásosnál kevesebb 
füzetet tartalmaz. a hián~"talanságra a "Megjegyzés" oszlopban 
(Teljes!) jelzéssel hívjuk fel a figyelmet. 

3. Lapszám. táblák, jartalomje~,yzék 

Lapszámot csak teljes, folytatólag számozódó, kötött évf olya
moknál tüntetünk fel. 

Nem vesszük fel tehát alapszámot: 
1. Hiányos évfol.yamoknáL (Ilyen esetben tehát csak az évfo

lyam-. év- és kötet jelzést írjuk géppeL a füzet jelzést ceruzával. a 
lapszámot egyáltalán nem. A hiányosan kötött évfolyamoQk lapszá
mát azonban a hiány kihagyásával fel kell tüntetni.) 

2. Kötetlen évfolyamoknál. (Ilyen esetben az éyfolyam-, év- és 
kötet jelzés, valamint a füzetszámot géppel írjuk le, a lapszámot vi
szont csak a kötés után pótoljuk.) 

3. A n em.- folytatól.ag számozódó évfolyamoknáL (Ilyen esetben 
a füzetszám jelzi az évfolyam teljességét. alapszám oszlopba ,,ism. 
lapsz." [ismétlődő lapszám] bejegyzést kell írnL) 

A lapszámot a kötet utolsó számozott lapjának számával jelöl
jük. 

Ha a kötetben római számokkal jelölt lapok is vannak. ezeket 
a7 'irab számokkal jelöltektől vesszővel elválasztva írjuk le. Három 
'4:úlönböző szám csoportból álló számozást nem tekintünk ismétlő
Jőnek. Amennyiben azonban a számozás háromnál több számcso
portból áll, úgy a lapszámozás ismétlődőnek minősül. 
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Ha a lapszámozás akár a kiadói köteteken, akár az önkénye
sen több darabba kötött évfolyamon "átmegy", úgyalapszámot 
minden kötet kezdő és záró számával fejezzük ki. 

Ha a periodikán kettős lapszámozást találunk (ami olyankor 
szokott előfordulni, ha az egyes füzeteket külön-külön is és a fü
zetek szövegrészét az egész évfolyamon át folytatólag is számoz
zák). akkor csak a folytatólagos számozást vesszük tekintetbe. Ha a 
folytatólag be nem számozott (rendszerint hirdetéseket tartalmazó) 
lapokat is beköt jük, akkor ezeket "ism.1apsz." bejegyzéssel jelöljük. 

16.\'01.1934. 1-6. no. 450 lap + ism.lapsz. 

Be nem számozott táblákat, önálló táblál'a nyomott térképeket 
meg kell számolni. és a lapszám után fel kell tüntetni. 

Nem közöljük azonban a táblák és térképek számát abban az 
esetben, ha a lapszám jelzése bármi oknál fogva elmarad. 

Ha a táblák tokban nyertek elhelyezést, akkor ezt is jelezni kell. 
A külön kötetben összegyűjtött táblák és térképek önálló kö

tetként kezelendők, és az évfolyam részletezése alatti sorban, íran
dók le. 

Az éves 'tartalomjegyzéket tj. jellel közöljük. Több kötetbe kö
tött évfolyamnál a tartalomjegyzéket csak annak a kötetnek leírá
sánál jelöljük, amelyikbe bekötve találjuk. 

4 .. 5 .. 6. Kötés. Megjegyzés. Leltár 

A kötött évfolyamokat 
lopban jelöljük. 

a kötetleneket - jellel kü.1ön 052-

Megjegyzésbe kerül a teljesség. hibás kötés, utánnyomás, roYl
gáltság stb. jelzése. 

A leltári feljegyzések oszlopában a beszerzés módja, a kötet 
értéke és a leltári naplószám nyer fejlegyzést. (Pl. [V,518.-, 4328' 
58.] jelzet azt jelenti. hogy az évfolyama t 518.- forintért vettük és 
4328 58. sz. naplótételen leltároztuk. [Cs,60.-, 4329 /58.] egy 60.- fo
rintra becsült cserekötet leltári bejegyzése az alapfelvételen.) 

Az évfolyamok leírását az alapfelvételen - mint láttuk _- a 
lehető legrészletesebben kell elvégezni. Ezzel szemben a l'öridített 
címleírásokon a meglevö érfolyamokat csak a legszükségesebb ada
tokkal tüntetjük fel: 

t. Az állományban levő első kötet után gondolatjel.lel írjuk a 
meglevő utolsót (zárt felvétel). 

l.Jg.1875 - 9.Jg.1813. 
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2. Az ún. élő folyóiratoknál a kezdő évfolyam után kötő:jellel 
jelezzük hogy a periodika ma is jár a könyvtárnak (nyitott felvétel). 

1.v01.1935-

3. E két jelzésmód kombinációját akkor alkalmazzuk, ha vala
mely. a könyvtárban már megszűnt folyóiratot ismét járatni kez
dünk. 

l.Bd.193l. - 13.Bd.1943. 21.Bd.1951-

4. Az esetleges hiányokat - zárt és nyitott felvételeken egy
aránt - az évfolyamjelzés alatti sorban két betűhellyel bekezdve 
közöljük 

7.ann.1891 - 12.ann.1896. 
Hiány: 9.ann.1893. 

5. Ha az évfolyamok hosszabb időn át hiányoznak, a hiány fel
tüntetése helyett a 3. pontban leírt kombinált jelzésmódot alkal
mazzuk. 

6. Amennyiben az évfolyam kétségtelen azonosításához e mi
nimális adatok nem elégségesek, úgy az adatok számát a szükség
hez képest növelji.i]c 

3.période,16.ann.7.10m.1895-
N.F.14.Jg.1891 - N.F.57.Jg.1934. 

7. Többéves mutatá 

A többéves mutatókat az alapfelvétel ,,fej"'-rovatának erre szol
gáló helyén fel kell tüntetni. Ebejegyzésnek tartalmaznia kell a 
mutató eredeti cÍmét (Register, Namen-Register. subject index, uka
zateL Inhaltsverzeichnis stb.) a kezdő és záró évfolyam jelzését és 
évszámát, a megjelenés évét és a mutató lapszámáL Az alapfelvé
telre így bejegyzett mutatóról a folyóirat eimén rövidített eimle
írást kell készíteni. 

'IG 

F 974 
Proceedings of the National Academy of Scien-
ces of the United States of America. Index. 
Washington, 25 cm. 
Index to 1-10.v01.1915-1924. 

083.86 :[061.12(73) :5(05) :62(05) 



Ha a folyóirat egyes köteteibe beszám.ozva több éves összefog
laló mutatókat is ad, ezt a körülményt az alapfelvételen és a rövi
dített címleírásban megjegyzésként közöljük, de önálló címfelvételt 
az ilyen mutatókról nem készítünk. Ha azonban a folyóiratnak 
emellett külön kötetben is van több éves mutatója, akkor az erről 
készült címleírásban a beszámozott több éves mutatókat is jelezni 
kell. 

F 958 
Zeitschrift fül' Physik Hrsg . .I2~utsch~ Physi
kalische Gesellschaft. Erganzung zu den Ver
handlungen. Braunschweig. Vieweg - Berlin. 
Springer. 22 cm. 

1-120.Bd.-ig minden ötödik kötetben össze
foglaló muta tó. 

F 958 
Zeitschrift für Physik Hrsg. Deutsche Physi
kalische Gesellschaft. Namenregister. Ber
lin. Springer. 22 cm. 

1-120.BcL-ig a főlap minden ötödik köteté
ben összefoglaló mutató is. 
Reg.zu 51-100.Bd.[1928-1936]. 
083.86 :53(05) 

Ha a főlap és a mut"tó mérete annyira különbözik, hogy mind
egyiket más helyrajzi számon kell kezelni. akkor mindkettő felvé
telén utalni kell a másikra. 

F 10.012 
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Bp. 
(Athenaeum), 40 cm. 

Tárgy- és rendeletmutatót ld. F 919 alatt. 
1925 - 1943. 

F 919 
Budapesti_Közlöny ... évfolyamának Tárgymuta-
tója. Bp. Budapesti Közlöny Tárgymutatójá
nak Kiadóhivatala. 22 cm. 

Utóbb 1930-: Hivatalos Lap (Budapesti Köz-
löny) Tárgy- és Rendeletmutatója. 
Főlap: Budapesti Közlöny. Ld. F 10.012 alatt. 

1928 - 1943. 
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Ha a kiadó vagy közreadó az általa kibocsátott többféle folyó
iratról éves vagy többéves mutatót jelentet meg, ezt természetesen 
egyik benne foglalt folyóirat helyrajzi számán sem helyezhetjük el, 
hanem vagy könyvként kezeljük, vagy ha periodikus an ismétlődw 
jelenik meg, akkor önálló folyóiratként dolgozzuk fel. 

78 

F 7401 
Acta Academiae Scientiarum Hungarieae. Index 
. .. . [Közread.] Magyar Tudományos Akadémia. 
Bp. Akad. K. 21 cm. 

A Magyar Tudományos Akademia kiadásáb;m 
megjelenő 19 Acta tartalomjegyzéke. 
1953. 



Hl Nem eredeti folyóiratok címleírása 

1. IHás nyelvíí kiadás 

A folyóirat más nyelvü kiadás<lit még ha a különböző nyelvü 
kiadások teljesen párhuzamosan jelennek is meg - önálló münek 
kell tekinteni, és róluk külön-külön helyrajzi számon kell felvételt 
készíteni. 

Fokozottan áll ez olyan más nyelvü kiadásokra, amelyek az el'e
deti folyóirattól eltérő periodicitással jelennek meg, és tulajdonkép
pen annak kivonatos. összefoglaló tartaImát adják. (Pl. MiIszaki Lap
szemle és annak idegen nyelvü kiadásai: Hungarian Teehnieal A.bs
imets stb.) 

A más nyelvü kiadásra az alapfelvétel megjegyzés-rovatá ban 
utalunk. 

A fentiekhez képest kell eljárnunk akkor is, ha a folyóirat ide
gen nyelvü kiadása egy másik lap mellékleteként jelenik meg. 
Ilyenkor a mellékletről készült címleíráson jelezzük az eredetivel 
való összefüggést és fordítva. (Pl. a Journal of Nuclear Energy dmü 
Pergamon Press kiadvány az Atomnaja Énergija címü szovjet szak
lap anyagát adja mellékletként angol fordításban, önálló kötet- és 
füzetszámozással, de lapjait a főlapéba beszámozva.) 

Nem tekintendő más nyelvi.l kiadásnak a periodika külföldi ki
adása. amely az eredeti folyóirat anyagát közli ugyan, de idegen 
nyelvü kivonatokkal, több nyelven szövegezett képaláírásokkal, ma
gyarázatokkal. Címleírás szempontjából azonban ezek a külföldi ki
adások - tekintve, hogy több nyelvü címlappal is rendelkeznek -
külön felvételen kezelendők. Alapfelvételükön és rövidített címle
írásukon megjegyzésben közölni kell: Külföldi kiadás. Ilyen például 
a Vízügyi Közlemények 1944 óta megjelenő mutált kiadása. 

A nem folyóirat jelleglí periodikák más nyelvü kiadásainál kö
vetendő eljárást az időszakos kiadványok tárgyalásánál ismertetjük. 
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2. Fotokópiák 

Ha a folyóirat egyes hiányzó lapjait vagy füzeteit fotókópia 
formájában pótoltuk és kötöttük be, ezt az alapfelvételen. az évfo
lyamok részletes leírásánáL a kötet adatai alatt külön sorban tün
tetjük fel. (Pl. 15-32. lap fotókópia vagy 3. H. fotókópia.) 

Ha teljes kötet "an Iotókópia formájában birtokunkban. ezt 
nemcsak az aiapfel':étclcl1. hanem a rövidített címleírás megjeg;!
zésében is közöljük. 

Nem a szokásos nyomdai úton, hanem más sokszorosítási eljá
l'ással készült folyóiratok felvételén ezt a körülményt jelezni kell. 

:3. :\1ikrofilm 

A mikrofilm formájában meglevő folyóiratokról. cikkekről kü
lön mikrofilm-katalógust állítunk fel. Ebben a katalógusban a kön~7-
vek. [ol:vóiratok és folyóiratcikkek címleírásait együttesen kezeljük. 
Felvételük a megfelelő kiadvány típus címleírási szabályai szerint 
tö,·ténik. Az olvasót a külön katalógus és a mikrofilmekről készült 
dmfelvételek sajátos raktári jelzete tájékoztatja arról. hogy a ki
advány nem könyv. hanem film formájában található. 

A mikrofilm-cím leírások raktári jelzetét a könyvtár tárolási 
rendszerének megfelelően kell megalkotni. Legmegfelelőbb a betü 
és szám kombinációjából kialakított jelzet. Egyazon' folyóiratról ké
szült mikrofilmeket azonos helyrajzi 'számon kell elhelyezni. Ezért 
már a filmezést is átgondolt terv alapján kell végeznünk, hogy a 
filmek túlságos darabolását elkerüljük. 

1. A fol:-,'óiratnak nyomdailag sokszorosított példányairól ké
szült címfelvételeken azt a körülményt. hogy egyes évfolyamai 
mikrofilmen vagy azon is megtalálhatók. a következőképpen kell 
jelölni: 

a) Az alapfelvétel megjegyzés-rovatában közöljük a mikrofilm
katalógus helyrajzi számát, az évfolyamok részletes leírásánáL a 
megfelelő kötetnél. hogy az évfolyam vagy annak része mikro
film formájában, illetve úgy is megtalálható, 

b) A rövidített címleírás megjegyzésében csak a mikrofilm-kcl
talógus számát adjuk meg (pl. Mikrofilmen l. MF 628). Az olvasót 
a mikrofilmkatalógus MF 628 számú cédulája tájékoztatja arról. 
hogy a szóban forgó folyóiFat milyen részei találhatók mikrofilmen. 

(Az elmondottakból következik. hogy a mikrofilm anyagról 
nemcsak betürendes, hanem számsoros katalógust is kell az olva
sók rendelkezésére bocsátani.) 

2. Ha valamely folyóirat csak mikrofilmen van meg a könyvtár
ban, úgy erről csak a mikrofilm-katalógus helyrajzi számán készül 
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felvétel, de ebben az esetben a mikrofilm-katalógus betűrendes cé
duláját a folyóirat-katalógusba is be kell osztani. Az ilyen cédula 
helyrajzi jelzete tájékoztatja az olvasót arróL hogy a folyóirat csak 
mikrofilmen van meg. 

4. Utánnyomás 

Ha a folyóirat részben vagy teljes egészében utánnyomás,~or
máj ában van meg a könyvtárban, ezt az alapfelvételen és a rövidí
tett címleíráson az utánnyomás jellegének megfelelően a következő
képpen tüntetjük fel: 

a) Ha az utánnyomás az eredeti példány hű másolata és azon 
sem az utánnyomást végző kiadó, sem az utánnyomás ténye nincs 
feltüntetve (ha tehát ez pusztán a kötet külső megjelenéséből álla
pítható meg). úgy erre az alapfelvételen az évfolyam leírásánál 
"utánny." jelzéssel hívjuk fel a figyelmet. A rövidített címleÍrásban 
az utánnyomás jelzése a megjegyzésbe kerül. [Utánny. vagy Részben 
utánny.] 

b) Ha az utánnyomás tényét a kiadó vagy az utánnyomást elő
állító más kiadó külön címlapon közli, akkor az alapfelvétel fej ré
szének megjegyzés rovatában az utánnyomás címlapját le kell írni. 
az évfolyamok részletezésénél pedig az utánnyomott kötet adatait 
külön sorban tüntetjük fel "utánny." jelzés kíséretében. A rövidí
tett címleíráson az ilyen utánnyomásokat is az a) pontban jelölt 
módon megjegyzésben közöljük. 

Raktári jelzet: 
F 1446 

Cím. alcím. közreadó : 
Helvetica Chimica Acta. Edita a Societate Chimica Helvelica. 
(Hrsg. Schweizerische Chemische Gesellschaft. Ed. Société Suis5e 
de Chimie. Ed. Societa Svizzera di Chimica.) 

l\Iégjelenési hely. kiadó. méret: 
Ba5el-Geneve, Georg, 23 cm. 

Szakjelzet : Gyakoriság: 
048 :[54(05) :66(05) VII 

Címváltozás. megjegyzés: 

Nyelv: 
francia, 
német 

Utánnyomott kötetek külön címlappal: Reprinted with the per
mi55ion of the Swiss Chemical Society. Johnson Reprint Corp. 
New York, 1952. 

6 l'tmutató és példatár - 53,5 81 
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TársIap, melléklet: 

Több éves mutatá: 

Évf. Év Kötet Füzet Lapszám Tartj. Kötés Megj. 

1918. 1.vol. 1-5.fasc. 504 lap 
Mikrofilmen is 

1919. 2.vol. 1-7.fasc. 754,7 lap tj. 
Mikrofilmen is 

1920. 3.vol. 1-3.fasc. 432 lap 
3.vol. 4-7.fasc. 433-902 lap tj. 

1921. 4.vol. 1-7.fasé. 1087 lap tj. 
1922. 5.vol. l-5.jasc. 
1923. 6.vol. 1-7.fasc. 1200 lap tj. 

635-692 lap fotokópia 

1924. 7.vol. 1-3.fasc. 608 lap 
7.vol. 4-7.fasc. 609-1128 lap tj. 

F 1446 
Helvetica Chimica Acta. Edita a Societate 
Chimica Helvetica. (Hrsg. Schweizerische 
Chemische Gesellschaft. Ed. Société Suisse 
de Chirnie. Ed. Societa Svizzera di Chirnica.) 
Basel-Geneve, Georg. 23 cm. 

+ 

+ 
I 

"T 

+ 
I 

"T 

+ 
+ 
+ 

Mikrofilmen: MF 413. [Részben után ny.] 
1.v01.1918 - 7.v01.1924 [5. vol hiányos.] 

MF 413 
Helvetica Chimica Acta. Edita a Societate 
Chimica Helvetica. (Hrsg. Schweizeriscl~e 

Chemische Gesellschaft. Ed. Société Suisse 
de Chirnie. Ed. Societa Svizzera di Chirnica.) 
Basel-Geneve. Georg, 23 cm. 
1.v01.1918.- 2.v01.1919. 
048 :[54(05.) :66(05) 

Utánny. 

Után ny. 

Utánny. 
Utánny. 



III. IDŐSZAKOS KIADVANYOK CÍMLEÍRASA 

A) Meghatározás 

A nem folyóirat jellegü időszaki kiadványok (továbbiakban idő
szakos kiadványok) könyvtári kezelése számos olyan kérdést vet feL 
amelyek nek egyél'telmü megoldása a szakirodalomban nem talál
ható. Ennek okát abban látjuk. hogy az időszakos kiadványok nem
es?k megjelenésük gyakoriságában, de jellegükben is eltérnek a 10-
l:vóiratoktól. továbbá. hogy e kiadványtípusok nagy száma és gya
kori változása a rendszerezést és a világos meghatározást igen meg
nehezíti. Könyvtári címleírási szabványunk is kény-telen puszta fel
sorolással megelégedni, pedig a legteljesebb enumeratio sem pótolja 
a de.finitio általános érvényü alkalmazhatóságát. Ezért a nem folyó
irat jellegü periodikák könyvtári kezelésénél nem is annyira a cím
leírás, mint inkább a kiadványtípllS fel.isme1"ése és elhatárolása a 

" legfőbb feladat. Valamennyire is elfogadható meghatározáshoz talán 
úgy juthatunk, hogy az egyes kiadványfajták jellegzeteségeit szem
ügyre véve, igyekszünk a közös vonásokat megtalálni. 

Az időszakos kiadványokat három nagy csoportra oszthatjuk: 

1. Évkönyvek. (Évkönyvek, naptárak, zsebkönyvek, jelentések, 
zárszámadások, címtárak, katalógusok, statisztikai jelentések stb.) 
Annak előrebocsátásával, hogy az évkönyveket sohasem nevük, ha
nem jellegük alapján kell ide sorolnunk. meg lehet állapítani, hogy 
e kiaclványtípus jellegzetessége: a) a rendszeres periodicitás, b) a 
visszatérő azonos cím. Ezért valamennyi időszakos kiadvány közül 
ez a fajta áll legközelebb a folyóiratokhoz. 

2. Kongresszusi kiadványok. (Nemzeti és nemzetközi kong
resszusok, társulati ülések.) Jellemzőjük : a) a rendszertelen megje
lenés, b) a visszatérő főcím mellett gyakran előforduló kötetcím. 

3. RészcÍmes periodikák. (Buletin, trudü, report, intézeti és ál
lami kiadványok.) Ezeknél a kiaclványoknál a) a megjelenés egÉ'cen 
rendszertelen, b) a főcím jellegtelenné válik és előtérbe kerül a kö-
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tetek (füzetek) részcíme. Ez a periodikatípus a könyv és folyóirat 
határterülete és az időszakos kiadványok közül ez áll legközelebb 
a könyvekhez (sorozatokhoz). 

E jellegzetes vonásokból a következö meghatározást vonhatjuk 
le: Időszakos kiadványoknak azokat a publikációkat nevezzük, ame
lyek a) pe1'iodikusan, de a folyóiratokTa jellemző j'endszereség nél
kÜl. b) vagy azonos címmel.. vagy azonos gyíijtőcím alatt változó 
részeímekkel jelennek meg. 

E) Évkönyvek 

Az évköny\Tek címét mindig az évsz:í.m nélkül írjuk le. Ha az 
évszám a cím. előtt vagy a cím után szervetleniH van feltüntetve, úgy 
ezt a címszövegben minden jelölés nélkül elhagyjuk és csak a kb
ü·tek részletes felsorolásánál vesszük fel. 

F í212 
Betonstein Jahrbuch. Ein Ratgeber fül' Beton
waren. Betonwerkstein u. verwandte Gebiete. 
Wiesbaden-Berlin, Bam'erl. - Berlin, VerI. 
Technik. 15 cm. 
1956-

624.012.4(058) 693.54(058) 

Ha az évszám a címszöveg be foglalva jelenik meg, helyét há
rom ponttal jelöljük. 

F 7032 
A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők 
Segélyező-Egyesületének ... Évi Zárszámadása 
és Jelentése. Bp. Világosság ny. 24 cm. 

Utóbb 1933-: A Magyarországi Könyvnyomdai 
l\!Iunkások Egyesületének ... Évi Jelentése. 
67.köU928 - 74.köt.1935. 
061.238(439) :655.1.13.007(047) 

Amennyiben a tárgyév és a megjelenés éve nem azonos, úgy 
az alapfelvételen mindkét évszámot leírjuk (a tárgyévet az évfo-

84 



lyélm, a megjelenési évet az év oszlopába). A rövidített címleíráson 
csak a tárgyévet tüntetjük fel. 

37.god.1958. 
38.god.1959. 
39.god.1960. 

1955 
1956. 
1957. 

A sztronomicseszkij Ezsegodnik 
SzSzSzR ... 

Néha az évkönyv típusú periodika egyetlen szerző műve. A fel
,,-étel ilyen esetben is a periodika címén és nem a szerző neve alatt 
történik. A szerző, összeállító, szerkesztő nevét a címleírás szöve
gében kell közölni, és arról melléklapot kell kiállítani. 

F 7034 
A Mag~ar Filozófiai Irodalom Bibliográfiája. 
Összeáll. G~pár Ilona. Bp. Egyet. ny. 22 cm. 

Utóbb 1938-: A hazai fiiozófiai irodalom 
bibliográfiája. 
1930:1931 - 1939. 

016:1(058) 

Az évkönyvek (éppen, mert ezek az időszakos kiadványok áll
nak legközelebb a folyóiratokhoz) ritkán viselnek részcímeket. Ha 
ez mégis előfordul, akko); a következő módon kell eljárnunk: 

a) Ha a részcím esetenként változó, akkor az alapfelvételen a 
részletes kötetleírásnál ezt jelezzük, a részcímes kötetről pedig a 
központi alapkatalógus számára kötetfelvételt készítünk. 

b) Ha a részcím állandóan visszatér (ami olyankor szokott elő
fordulni, ha az évkönyv több kötetes, és minden kötetnek állandó, 
ismétlődő kötetcíme is van), akkor ezt - az alapfelvételen és a rö
vidített címleíráson egyaránt - a cím szövegében fel kell tüntetni. 

F 7430 
Jahrbuch der Luftfahrt '" . [1.] Abt. Han
dels- und Verkehrs-Luftfahrt. [2.] Abt. lVIili
Hir-Luftfahrt. [3.] Abt. Sport-Luftfahrt. 
München. Lehmann. 23 cm. 
1931/1932: . 

629.13(058) 656.7(058) 797.5(058) 

85 



c) Kongre.<;szusi kiadványok 

Az egyszeri kongresszusi kiadványokat könyvként kell kezelni 
és róluk a könyvek numerus kurrens számain kell felvételt készí
teni. Periodikaként csak az ismétlődő (számozott) kongresszusok 
anyagát lehet feldolgozni. Természetesen ez a különbségtétel a leg
frissebb anyagnál bizonyos nehézségekkel járhat, tekintve, hogy 
egy bizonyos témakörben megrendezett első kongresszus rendsze
rint nem számozza önmagát, és így nem ad tájékoztatást az eset
leges folytatásról. Ilyen esetekben a katalógus bizonyos mértékű ja
vítása elkerülhetetlen. 

A kongresszusok, nemzetközi kongresszusok és társulati ülések 
anyagát, mindig az ismétlődő címmel vesszük fel. A nemzeti kong
resszusokról [Kongresszus, Magyarország.], [Kongresszus Németór-

szág.] stb. szöveggel, a nemzetközi kongresszusokról [Nemzetközi 
------

kongresszus.] szöveggel gyíí.itŐ melléklapot állítunk ki. A társulati 
ülésekről nem készül gyüjtő mellékiap. 

A kongresszusi kiadványok néha a tartalomra jellemző kötet
címmel jelennek meg. az ismétlődő periodikacímet pedig alcímben 
vagy a címlap hátlapján közlik. A periorlikát ilyen esetben is az is
métlődő címmel kell felvenni. A kötetcímet a részletes évfolyamle
írásnál be kell jegyezni. az alapkatalógus számára pedig kötetfel
vételt kell készíteni. (Ilt kell rámutatnunk arra, hogy a .,könyv
szerű" szemlélet gyakran azt eredményezi. hogy az ilyen önálló ki1-
tetcímes periodikát csak könyvként kezelile Ezzel nemcsak a kata
lógus logikáján esik csorba, de a kongresszusi anyag periodikafel
vételén is hiányt idéznek elő.) 

Rak tári jelzet: 
F 7090 

Cím. alcím. közreadó : 
Proceedings of the ... Hydraulics Conference. Publ. University 
of Iowa, Iowa Institute of Hydraulic Research. 

Megjelenési hely. kiadó, méret: 
Iowa City, 24 cm. 

Évf. Év Kötet Füzet Lapszám Tartj. Kötés Megj. 

3.Iowa City,1946. 1947. VIII,342 lap tj. 
4.Iowa City,1949. 1950. XIII,1039 lap tj. + 

Kötetcímes: Engineering Hydraulics. New York. Wiley - London. 
Chapman . and Hall . 

5.Iowa City,1952. 1953. 
6.Iowa City,1955. 1956. 

IV,308 lap 
5,276 lap 

tj. 
tj. 



(Jelen példánknál fokozza a felvétel bonyolultságát az a körül
mény, hogy a 3. 5. és 6. kongresszus anyaga az Iowa Institute of 
HydrauIich Research nevű intézetnek Bulletin című részcímes so
rozatában jelent meg, a 4. konferencia kötetcímes anyaga pedig -
mint láthatjuk - önálló kötetként, egy más kiadónál és csak alcí
mében utal arra a tényre, hogy a Proceedings of the Hydraulics 
Conference periodikához tartozik. A könyvszerű felvétel ezt a ki
adványt tehát teljesen kiszakította volna szerves helyéről. Viszont 
a kötetfelvétel, amelyet a 4. konferencia anyagáról készítünk, biz
tosítja, hogy a kötetcí::nen is megtaIálható legyen a katalógusban.) 

Kötetfelvételt kell készíteni a kongresszusi kiadványokról olyan 
esetben is, ha a periodikus főcím (az előbbiekkel ellentétben) teljes 
mértékben érvényesül ugyan, de a kötetek önálló részeímekkel is 
rendelkeznek. (Figyeljük meg a periodikafelvétel és a kötetfelvétel 
közötti különbségeket!) 

F 7421 
Proceedings of the ... International Confe-
rence on the Peaceful Us es of Atomic Energy. 
Publ. United Nations [Organization]. New 
York. 29 cm. 

Ml. Nemzetközi kongresszus. 
[1.]Geneve,1955.1-16.vo1. 
061.3(100) :[539.1(047) :621.039(047) 

F 7421 
rN emzetközi kongresszus.] 

Proceedings of the International Conference 
on the Peaceful Uses of Atomic Energy. Held 
in Geneva 1955. 3.vol. Power reactors. New 
York, United Nations. 1955. 3.339 lap 29 
cm. [Bibliogr. a cikkek végén.] 
061.3(100)(494.421)" 1955" :621.039 

A kongresszusok sorszámát a címszövegből éppúgy elhagyjuk, 
mint az évkönyveknél az évszámot. Hasonlóan járunk el. ha a kong
resszus sorszám helyett csak évszámmal jelöli magát. Az évfolyamok 
részletes felsorolás ánál azonban ft kongresszus meghatározására -
az alapfelvételen és a rövidített címleíráson egyaránt - egy, három 
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Tagból álló jelzetet alkalmazunk: 1. a kongresszus sorszáma, 2. a 
kongresszus helye, 3. a kongresszus éve. Ha a három adat közül bár
melyik nem a címlapról származik, úgy azt a megfelelő zárójelben 
kel! leírni. A városnevet ilyen meghatározásokban is eredeti nevén 
kell feltűntetni. (Tehát GenENe és nem Geneva.) 

Ha a kongresszusi kiadvány több nyelvii a felvételt a kongresz
szus hivatalos nyelvein kell elkészíteni. Ha a hivatalos nyelvek 
:nÍndegyikéh önálló kiad vány jelent m.eg, akkor mindegyiket kiilCin 
petiodikának kell tekinteni és valamennyiről külön helyrajzi szá
,'non kell felvételt készíteni. 

Ha a periodikaként kezelt kongresszusi kiadványanyagából 
kivonatos kiadás is jelenik meg - akár a kongresszus hivatalos nyel
vein. akár más fordításban -. azt egyszeri miinek kell tekinteni, és 
könyvként kell kezelni. (Pl. Az atomenergia békés felhasználásával 
foglalkozó genfi értekezlet anyagából a fentebb bemutatott hi
vatalos kiac1áson kívül - a Szovjetunióban több kötetes kivonatos 
kiadást publikáltak. Ez a kiadás - annak ellenére, hogy a konfe
rencia egyik hivatalos nyelve az orosz volt - numerus kurrens 
számon könyvként van felclolgozva.) 

D) Részcímes periodikák 

Az időszakos kiadványok e csoportjába leginkább kutatóintézeti 
publikációk és hivatalos kiadványok tartoznak. 

Az ismétlődő főcím rendszerint a közreadó nevéből s a hozzá
kapcsolt nem kifejező gyüjtőcímből án (közlemények. trudü, reports. 
bulletin, proceedings, papers, cahiers stb.). A részcím (füzet-, kötet
cím) vagy egyetlen önálló tanulmányt jelez, vagy több összegyüj
tött cikket fog egybe. 

A részcímes füzetek számozásmódja ad legjobb útbaigazítást a 
perioclikatípus felismeréséhez. 

1. Ha a füzetek szabálytalan időközökben, de évente újból in
duló számozással jelennek meg, úgy periodika jellegük kétségtelen. 

2. Ha a számozás éveken átmenő ugyan, de a sorszám mellett, 
mintegy az ,.évfolyam" jelzésére (az impresszumén kívül) évszám is 
szerepel, akkor az időszakosság és a kiadvány periodika-volta el
döntöttnek tekinthető. 

3. Ha az impresszum évszámán kívül más évjelzés nem talál
ható, s a részek számozása éveken átmenő, akkor a legnehezebben 
minősíthető kiadványfajtával állunk szemben. Legtöbb esetben az: 
általánosan elfogadott gyakorlat vagy a könyvtár katalógusának sa
játos rendje dönti el: sorozatként vagy pei'iodiI;;a gyanánt kezeljük-e 
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az ilyen kiadványt. (Hogy csak egy példát említsünk: az US Geolo
gical Survey Bulletin címü állami kiadvány (government publica
tion) önmagát "series"-nek nevezi, sőt némelyik füzete közli a saját 
sorozati címleírását is, mégis a nagy angol bibliográfiák jolyóirat
ként tartják nyilván. Még ha meggondoljuk, hogy az amerikai 
könyvtári gyakorlatban a sedes és serial fogalmak meglehetősen ösz
szefolynak, akkor is kétségtelen, hogy az e fajta kiadványok keze
lése még a közl'eadó országban sem egészen tisztázott. Az ilyen tí
pusú szovjet kiadványok [pl. a "tl'udü" című tudományos és kutató
intézeti publikációk] sokkal áttekinthetőbbek és rendszerezetteb
bek, bár néha ezeknél is felmerül a sorozat vagy periodika kérdése.) 

Fokozza a nehézségeket, hogy az ilyen bizonytalan jellegű ki
adványok néha, az éveken átmenő számozás on belül önállóan szá
mozott és kétségtelenül periodikának tekintendő l'észCÍmeket is tar
talmaznak. A már idézett US Geological Survey BulletiÍ"l egyik pe
riodikusan számozódó része például a Geophysical. Abstracts, amely
nek a Bulletin-számokon kívül éveken átmenő, saját számozása is 
van. Vagy ilyen a már bemutatott Proceedings of the Iowa State 
University CÍmü kiadvány is, amely viszont kongresszusi anyagot 
közől őnálló számozással - a folytatólagos számozáson belül. Ilyen 
esetekben természetesen a kétféle felvétel elkerülhetetlen. 

Egyébként a részcímes időszakos kiadványok címleírás szem
pontjából további nehézséget nem jelentenek. Mivel minden füzet 
(kötet) részcímes, ezt a körülményt nem az évfolyamfelvétel rész
letezésénéL hanem az alapfelvétel és a rövidített CÍmleírás megjegy
zésében közöljük. (Jelzése: A kötetek részcímesek.) Magától érte
tődő, hogy minden részcímes kötetről a központi alapkatalógus szá
mára kötetfelvételt kell készíteni. 
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