
A rendszerszervezési munkában megszokott gondolatmenet - a célok, al
kotóelemek, lehetőségek megvizsgálása, alternatív szervezési tervek fel
állítása, döntés, majd kivitelezés - természetesen a könyvtár esetében is 
használható, csupán a tervezés szabadságát korlátozzák a meglevő adott
ságok; igaz, a szokásos mértéket messze meghaladóan. A BIFOA egyik 
munkatársa meg is jegyezte, hogy a könyvtárhoz hasonlóan bonyolult in
formációáramlási rendszerrel egész tevékenysége folyamán nem találko
zott.

A tervezési szabadságnak ez a korlátozása jól látható pl. a könyvtári jel
zet példáján. Ha a szerzeményezési munkafolyamatot önmagában elemez
zük, akkor a jelzet nem egyéb, mint meghatározott terjedelmű jelsorozat, 
amellyel a könyvet ellátjuk. Elvileg nem különbözik a leltári számtól és 
megválasztása voltaképpen éppoly önkényes lehetne. Csakhogy a könyvtári 
munka szempontjából a leltári szám valóban közömbös, hiszen egyedül a 
külső környezet - a pénzügyi ellenőrző szervek - követelményeihez kell 
igazodnia; a jelzet viszont nem az. A jelzetalkotást olyan szempontok 
szabják meg, amelyek a szerzeményezés rendszerén belül ugyan valóban 
irrelevánsak, ám a könyvtár mint egész működésével a legszorosabban 
összefüggnek (raktározás, szakozás stb. ).

Összefoglalva: a gyakorlatban is hasznosítható megoldásokhoz könnyebben 
juthatunk "középszintű" absztrakciók segitségével, mint deduktiv utón nyert 
rendszerelméleti modellekkel. (Ez vonatkozik a könyvtári munka gépesi- 
tésének tervezésére is. ) Nagyon helyeselhető viszont, ha az egyes rész- 
folyamatok racionalizálását célzó "ujitásokat" rendszerelméleti megköze- 
litéssel vizsgáljuk felül, persze mindig a konkrét adottságokat is szem 
előtt tartva. Ebben és a könyvtári folyamatok elemzésében, egyeztetésé
ben a rendszerelmélet még ragyogó szolgálatokat tehet.

Bibliográfiák számítógépes előállítása: 
a Brit Nemzeti Bibliográfia

SZŰCS Erzsébet

A Magyar Nemzeti Bibliográfia számitógépes eloállitására irányuló kísér
letek a MARC II (machine readable cataloguing) számitógépes könyvtári 
feldolgozó rendszer alapján indultak meg. (1) A Library of Congress ere
detileg katalógusra tervezett rendszerét (2) elsőként Angliában alkalmazták 
bibliográfiák eloállitására (3), ma már számos országban folynak kísérle
tek a MARC II rendszer és a nemzeti c^mleirási ill. bibliográfiai követel
mények összehangolására (un. MARC-kal kompatibilis mágnesszalagok eló- 
állitására).
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A MARC bibliográfiai alkalmazásának lényege a szerkezet kibővítése olyan 
mezőkkel és hozzájuk kapcsolódó utas it ás okkal, melyek a címleírás ada
taiból automatikusan előállítható mutatókat tesznek lehetővé. Az angol nem
zeti bibliográfia, a British National Bibliography un, BNB/MARC (vagy 
BK/MARC) tanulságainak hasznosítása a Magyar Nemzeti Bibliográfia szer
kezetére és cimleirásaira egyrészt biztosítaná a nemzetközi mágnessza- 
lagcserében való részvételünket, másrészt az előállítási szerkezeti stb, 
hasonlóságok miatt rövidítené a hazai előkészítő munkálatok idejét is. E 
felismerés vezette a Művelődésügyi Minisztériumot, hogy költségén - 8 
napos kiküldetés keretében - tanulmányozhassam a BNB számitógépes rend
szerét és az e rendszerrel működő bibliográfiák előállítási, szerkesztési 
folyamatát.

A Counci l  of the Br i t i sh National  Bib l iography 1967-ben 
tűzte ki célul a BNB/MARC project (formátum, rendszer) kidolgozását, 
hogy ezzel lehetővé tegye a géppel olvasható katalógusok nemzeti adat
bankjának létrehozását, s ebből kifejleszthesse más irányú bibliográfiai 
szolgáltatásait. Az előkészítő munkálatok a Library of Congress MARC 
részlegének együttműködésével 1967-1970 között folytak.

A BNB/MARC kialakításának alapelvéül a következőket szögezték le:

1. a bibliográfiai lejegyzés biztosítsa a hagyományos bibliográfiai 
leirások lehetőségeit;

2. a lejegyzések az 1967-ben érvénybe lépett Anglo-American Catalo
guing Rules (British text) utasításai alapján készüljenek;

3. alkalmazza, illetve egyeztesse a formátumot az LC/MARC for
mátummal (a géppel olvasható lejegyzések nemzetközi cseréjének 
lehetőségeire való tekintettel);

4. a MARC alkalmazásával kumulációkat állítsanak elő, s az adat
bank felhasználásával a British National Bibliography Intézetének 
szolgáltatásait kiterjessze;

5. a bibliográfiai tételek azonosító számaként alkalmazza a szabvány 
könyvszámot (International Standard Book Number), s ezzel segítse 
elő az ISBN-használat elterjedését.

Az első mágnesszalagot 1968 őszén állították elő, a .teljes számitógépes 
előállítást (egyévi kettős - hagyományos + gépi - feldolgozás után) 1971- 
ben indították meg. Jelenlegi szervezettségében az adatbank alapján пзго1с- 
féle bibliográfiai szolgáltatást nyújtanak mágnesszalagon, mikrokártyán, 
mikrofilmen, katalógus cédulán és nyomtatva. (A mágnes szalagos, ill. 
mikrofilmes megjelentetés erősen lecsökkenti a bibliográfiák átfutási ide
jét. Pl. az 1972-es BNB füzetek kumulációja mágnesszalagon 1973. ja
nuárjában, mikrofilmen februárban már kapható volt, a nyomtatott kötetet 
viszont csak az év harmadik negyedében tudják kibocsátani. )
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A Br i t i sh Nat ional  Bib l i ography a Nagy-Britanniában megjele
nő könyvek és uj indulásu periodikák cimleirását tartalmazza a Dewey-fé- 
le Tizedes Osztályozás 18. kiadása alapján kialakitott szakrendben, ese
tenként többszörös besorolásban, tárgyszavazva. Heti füzeteit szerzői és 
cimínutató egésziti ki, melyet havonta kumulálva is közöl, kiegészítve a 
hónapra vonatkozó tárgyszóindexszel. A füzetek anyagát 4 havonta, ill. 
évente (tehát 4-4 és 12 hónap) és 3 évente kumulálja. Heti füzeteiben 
600-700 kiadvány bibliográfiai le Írását közli. Évi tételszáma kb. 20 000.

A BNB-ben közölt cimleirások dokumentumai az Intézetben belső feldolgo
zást nyernek. A Copyright Office-ból érkező példányok behasonlitása után 
a Katalogizáló Részleghez kerülnek. Az Anglo-American Cataloguing Rules 
és az 1971-ben megjelent International Standard of Bibliographic Descrip
tion szabályainak alkalmazásával készülő cimleirások a hagyományostól el
térő módon egyenesen gépi adatlapra Íródnak. A katalogizáló egyszemély- 
ben kódoló is, aki a hivó jeleket, indikátorokat, almezoket jelzi, illetve 
bejelöli mindazokat az információkat, amelyek a könyv leírását és bizo
nyos tartalmi jegyeinek feltárását (az adatbankból pedig meghatározott 
jegyei alapján való visszakeresését) lehetővé teszik (pl. nyelvre, a kiad
vány típusára stb, jellemző kódok). Az adatlapon tükröződő leírás még 
nem tekinthető teljes értékű címleírásnak, bizonyos mechanizálható adat
elemeket - erre a feladatra készült programmal - a számitógép helyez 
el a címleírásokban, amint a bibliográfia mutatóiba szükséges tételeket 
is gépi programmal, csak utasitásjelzések alapján készíttetik el.

A kiadvány tárgyszavazását és szakozását a Szakozó (subject analysis) 
Részleg végzi. A BNB saját tárgyszórendszere (PRECIS) kifejlesztés alatt 
áll. Minden újonnan felmerülő tárgyszóról külön leírást készítenek, majd 
ezt lyukasztás után számítógépen dolgozzák fel, mágneslemezen tárolják.
A mágneslemez index-számának megadásával elegendő a továbbiakban a 
megfelelő tárgyszót jelölni, s az adatlap feldolgozásánál az index-szám 
alapján a számitógép beírja a megfelelő adatot. Az előzőleg már feldol
gozott tárgyszavak visszakeresése mikrofilmes leolvasón vagy hagyomá
nyos (permutált) kártyákon lehetséges.

Minden kiadvány a Library of Congress feldolgozási hagyományainak meg
felelő szak- és tárgyszófeldolgozást is nyer, ezzel biztosítva az LC/BNB 
között a mágnesszalagcsere lehetőségét.

Az adatlapokat, illetve a RIN (hivatkozásos) és SIN (tárgyszavas) utasí
tásokat lyukszalag-lyukasztó gépen Írják le. Az ilymódon előállított lyuk
szalagot kétnaponként számítógépen feldolgozzák, s a futtatás során nyert 
sornyomtatott anyagot, amely még tükrözi az adatlap felépítését és utasí
tásait, olvasókorrekturának vetik alá. Különös gondot fordítanak a betű
rendes mutatók ellenőrzésére, ez ui. a legjobban tükrözi a rossz mód
szerrel kitöltött adatlapok hibáit (pl. rossz almező-meghatározás, hibás 
interpunkció stb. ).
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Az olvasókorrektura utáni javításokkal együtt a füzeteket heti négy futás
sal kb. 3 és egynegyed gépi óra alatt állitják elb, mágnesszalagon. A fel
dolgozást követó héten a mágnesszalag egyrészt a printerekhez, másrészt 
a kártyaszolgálathoz, ill. a mágnesszalagra előfizetőkhöz kerül. A fel
dolgozást követó 3. héten a bibliográfia megjelenik. A heti füzetek mág
nesszalagjait az un. "master-file"-hoz csatolják, amely a továbbiakban 
a kumulációk és egyéb szolgáltatások alapjait képezi. (A master file-ban 
tárolt rekordokat input rendben tárolják a javitások egyszerűbb végrehaj
tása végett. ) A heti füzetek havi index-kumuláció inak számitógépes idő
igénye másfél óra.

Az Intézetben működő Kumulációs Csoport, amely jelenleg az elmaradt, 
még hagyományos utón elóállitott BNB kumulációit rendezi sajtó alá, a 
jövőben a kumulációs kontrollszerkesztésben fog résztvenni. A kontroli- 
munka a kumulált lejegyzések és mutatóik mikrofilmes outputjának ellen
őrzése bibliográfiai, cimleirási, szakozói szempontból, s a hibák javi- 
tasra jelzése a számitógépes munkafolyamat részére.

Az Intézet számitógéppel nem rendelkezik, az IBM vállalatnál bérel gép
órát. Munkájukat 1967-72 között egy IBM 360/30, 1973-tól IBM 360/145-ös
gépen végzik. Programjaikat az intézményen belül alkalmazott programo
zók IBM assembler nyelven Írják. A számitógépes cég gépváltozásai, ill. 
az ezzel járó operációs rendszerek változásai némi, de a gépek kompati
bilitása folytán nem túl nehéz program-változtatási munkát jelentenek a 
programozói team részére.

A programozói csoport bérmunkát is végez. így pl. a múlt évben szer
vezték meg az Ausztráliai Nemzeti Bibliográfia számitógépes rendszerét 
(ára: L 50 000 volt), ennek szerkezete és előállítása jelenleg teljesen 
azonos a BNB-vel. Erre az azonos követelmények alapján kialakított szab
ványok és azonos technikai eszközök alkalmazása ad lehetőséget.

A BNB adatbankja alapján - amely a monografikus müvek és uj indulásu 
periodikák lejegyzésein kívül tartalmazza a nem könyv jellegű dokumentu
mok lejegyzéseit is - kialakított szolgáltatások elsősorban a Nemzeti 
Bibliográfia szolgáltatásai. A BNB megvásárolható, megrendelhető mág
nesszalagon, mikrofilmen; nyomtatott füzetként és katalóguscédulán. A 
katalóguscédulákat a bibliográfia tételszámainak sorrendjében juttatják el 
a könyvtárakhoz. A kártya-szolgáltatás alapja a mágnesszalagról készített 
lyukszalag kiíratása IBM lyukasz tó géppel, majd az igy készült alapról ké
szített sokszorosítás. A nyomtatott BNB füzetek és kumulációk mágnes- 
szalag vezérlésű fényszedoégpek alkalmazásával készülnek.

A Books in Engl ish 1972-ben indult uj bibliográfia, un. mikro- 
bibliográfia. Előállítása automatikus a Library of Congress és a BNB 
MARC rendszerű mágnesszalagjaiból. Tartalmazza a két intézményben 
kurrensen feldolgozott angol nyelvű kiadványok lejegyzéseit. Megjelenési 
formája: PCMI (Photo Chromic Micro Image) olvasóval leolvasható mikro- 
kártya. Periodicitása kéthavi, évi tételszáma kb. 100 000.
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a Whitaker Book Li sts ,  amely havi könyvkereskedői katalógus, 3 
havi kumulációkkal;

a Regional  Locations List,  amely a legnagyobb nagy-britanniai 
könyvkölcsönző intézmények helyi adatait tartalmazza, 1964-1969 között 
BNB tételszám, 1970-től ISBN szám sorrendben. Input lehetőségei: lyuk
kártya és mikrofilm;

a Selective Tape Service - válogatott anyagú bibliográfiai szolgál
tatás mágnesszalagon, ill. mikrofilmen (jelenleg kisérletezés alatt). Tech
nikai előfeltétele a file mágneslemezen való tárolása és megfelelő mutató
val való ellátása.

A nem könyv jellegű dokumentumok feldolgozott anyagából az évente meg
jelenő Br i t i sh Catalogue of Music és a Mul t i -Medi a  
Catalogue említhető.

A BNB Intézet tervezetének, munkájának megismerése mellett - kikülde
tésem idején - alkalmam nyilt megismerkedni egy készülő uj gépi rend
szerrel, a EUDISED rendszerrel is.

A különféle dokumentumtipusok feldolgozását lehetővé tevő információs 
rendszerek világszerte szaporodó mennyisége inditotta arra a Council of 
Europe vezetőségét, hogy megbizást adjon egy olyan számitógépes rend
szer megtervezésére, mely lehetővé teszi a különböző dokumentumok egy
séges rendszerben való kezelését. A BNB/MARC rendszer kidolgozói en
nek értelmében tervezték meg a Council for Cultural Co-operation and 
hoc Committee for Educational Documentation and Information "EUDISED 
rendszer és szabvány'1 tárgyú második ülésére (1972. nov. 16-17 Párizs) 
előzetes tervezetüket (preliminary draft). (4) Az ülés vitái és az 1972. 
december végéig .beérkezett hozzászólások alapján a formátum végleges 
változatát 1973. februárjában nyújtották be a Council of Europe-nak, majd 
az ISO-nak, szabvány ajánlás ként.

Az EUDISED program célja a különböző dokumentumtipusok adatainak egyet
len adatbankban való tárolhatósága. A MARC rendszer alapelveire épül, 
de az LC/MARC II. rendszeréből származó BNB/MARC, MONOCLE, 
Canadian MARC, LIBRIS előnyös tulajdonságait is figyelembe veszi. Az 
ismert MARC rendszerektől annyiban tér el, hogy a mezők számának nö
velésével (egyes almezők mezői rangra emelésével) az információk pon
tosabb meghatározását teszi lehetővé; az indikátorok számának növelésé
vel (3) pedig a nemzetközi cserére van tekintettel, lehetőséget adva a nem
zeti cimleirási szabályok jellemzőinek indikátorral való jelzésére, A rend
szer szerkezete biztosítja a különféle output formák használatát is. Tekin
tettel arra, hogy a EUDISED rendszer kidolgozója (J. E. Linford) és cimle
irási szakértője (M. Gorman) egyben a BNB/MARC rendszerének megal
kotói és használói is, a BNB/MARC rendszer és a EUDISED rendszer 
kompatibilitása biztositott.

A  BNB adatbank alapján készülő szolgáltatás m ég
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Vendéglátóim lehetővé tették, hogy részt vegyek a National Council for 
Educational Technology* által rendezett vitaértekezleten (London, 1972. 
dec. 20. ), amelyet a EUDISED rendszer nem könyv jellegű dokumentumai
nak feldolgozásáról rendeztek. Az ülésen a különböző dokumentumtípusok 
címleírásainak a rendszerre való alkalmazásával foglalkoztak.
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Az amerikai nagyvárosi központi könyvtárépületek 
tervezésében mutatkozó fejlődés

Harry N. PETERSON

A tanulmány, melynek szövegéről a SALLAI István által 
készített tömörítést közöljük, "Developments in the plan
ning of main library buildings" címmel jelent meg (Lib
rary Trends, 20. voL 1971-72. 4. no. 693-741. p, ).

A központi könyvtárak iránti követelményeket a szolgálat természete és 
mérete határozza meg, amit az ellátandó terület lélekszáma, művelődési 
színvonala stb. alapján állapítanak meg. A könyvtár nem pusztán épület, 
hanem szolgáltatások szervezete. A meghatározott közösség számára vég
zendő szolgáltatások határozzák meg az épületet, az építési terv tehát 
nem lehet szabvány.

A városiasodás nagy könyvtárak létrehozását igényli a városközpontokban, 
akkor is, ha maguknak a központoknak a lélekszáma csökken. Ezek egé
szítik ki ugyanis a helyi (kerületi és fiók) könyvtárak szolgáltatásait.

Â könyvtárak régen csupán városuk számára működtek, most megyei, vi
lágvárosi, vagy regionális rendszerek részeivé váltak. Ezért az uj köz
ponti könyvtárak tervezése szélesebbkörü szolgálat megszervezését követe
li meg, s ma már külön szakembert kíván. Ezek a szakemberek számos
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