
2. 1976-78 - az adagolt módszer mellett kifejlesztik a folyamatos, közvetlen
hozzáférést biztositó on-line rendszerű feldolgozást.

3. 1978-81 - saját ICL 2900-as számitógépre alapozott, a könyvtárak széles
köre szám ára biztositott közvetlen és adagolt módszerü hozzáfé
ré s t biztositó bibliográfiai szolgáltatást hoznak lé tre . E harm a
dik fázis megvalósítása az Egyesült Királyság könyvtárai és In
formációs rendszerei szám ára közvetlen hozzáférést biztosit a vi
lág nemzeti bibliográfiai központjai által előállított recordokhoz.

A Kutatási és Fejlesztési Osztály 1974-ben jött létre, amikor az önálló Tudo
mányos és Műszaki Tájékoztatási Hivatal, az OSTI beolvadt a British Libraryba. Az 
osztály a könyvtári és tájékoztatási rendszereket érintő jelentősebb általános kutatáso
kat végzi pl. vizsgálja az on-line rendszerű információvisszakereső rendszereket, a 
könyvtárközi kölcsönzés saját, országos szállítási rendszerének lehetőségeit, az E- 
gyesült Királyság tájékoztatási rendszereinek költségvizsgálatát. Több milliót költe
nek évente országosan könyvtári és tájékoztatási tevékenységek tanulmányozására. Az 
osztály kutatómunkája során rendszeresen együttműködik hazai és nemzetközi s z e r
vezetekkel és rész t vesz azok programjában. Tevékenységében fontos szerepet já t
szik más könyvtárak fejlesztési és kutatási programjainak támogatása.

A British Library rendszeresen gondoskodik munkatársai képzéséről, és tovább
képzéséről, kiterjed ez egyrészt az uj munkatársakra, m ásrészt a régi dolgozóknak 
az uj eredmények és módszerekkel való m egism ertetésére.

A könyvtár gondot fordit a rra , hogy az egész könyvtáros közvélemény kellő tá 
jékoztatást kapjon a British Library tevékenységéről és tudatában legyen tevékenysége 
fontosságának.

Az uj intézmény állandó kiadványa a British Library Journal, em ellett vala
mennyi osztály kiadványai folyamatosan jelennek meg a British Musem Publicatin 
Ltd gondozásában.

The Exchange of Bibliographic Data and the MARC Form at. -  Austausch 
bibliographischer Daten und das MARC Form at. Proceedings of the 
International Seminar on the MARC Form at and the Exchange of Bib
liographie Data in Machine Readable Form . Berlin, June 14 -16 
1971. [Hrsg] A rbeitsstelle für Bibliothekstechnik (Berlin). München- 
Pullach - Berlin Verl.Dokumentation. 1973. 196 p.
/Bibliothekspraxis 6 . /
A konferencia néhány előadásának ism ertetése

BIBLIOGRÁFIAI ADATOK CSERÉJE ÉS A MARC FORMÁTUM

A Berlinben megtartott kongresszus alapgondolata, hogy szigorú szabványosí
tás alapján működő elektronikus adatfeldolgozással lehetővé válik nemzeti bibliográfiai 
hálózatok kialakítása, amelyek több bibliográfiai központot foglalnak magukba. Ezek 
a központok gyűjtik az adott országban megjelenő összes nyomtatott dokumentum bib
liográfiai információit, átalakítják géppel olvasható formába és terjesztik . A nemzeti
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központok cserélik  egymás között a géppel olvasható nemzeti bibliográfiákat, s ezá l
tal bárki szám ára lehetővé válik, hogy a világ teljes irodalmi term éséről áttekintést 
kapjon. Az ügy előmozdítása érdekében a kongresszus határozatot hozott a rró l, hogy 
az IFLA és az ISO aktivitását, akár több uj munkacsoport létrehozásával is, növel
ni kell.

Egy nemzetközi bibliográfiai információt cserélő  rendszer hatékonysága függ a 
gépi rekordokat és ezek adattartalm át meghatározó szabványok megvalósításától, o- 
lyan nemzeti bibliográfiai intézmények létrehozásától, amelyek felelősek a teljes nem
zeti könyv és nem-könyv anyag bibliográfiai le írásáért, végzik más országokkal a 
bibliográfiai leírások cseréjét, a cserébe kapott anyag feldolgozását és szétosztását 
a nemzeti könyvtári rendszerben.

A kongresszus folyamán a gépi formátumok szabványosításával kapcsolatban 
felm erült kérdések:

1. Meg kell vizsgálni és meg kell határozni a nemzetközi formátummal kapcso
latos problémákat, különös tekintettel az eddig előfordult variációknak a különböző 
országok közötti form átum cserére gyakorolt hatására.

2. Meg kell vizsgálni és meg kell határozni a rekordok adattartalm ának inkom
patibilitásával kapcsolatos problémákat. Javaslatokat kell tenni a variációk hatásá
nak megszüntetésére a bibliográfiai leirásban, cimfej kiválasztásában, transzlite- 
rációban és a karakterkészletben.

3. Javaslatokat kell kidolgozni a bibliográfiai információt cserélő  hálózatok 
szervezeti felépítésére.

Az előadások egy csoportja a MARC rendszeren alapuló nemzetközi inform áció- 
csere problémáival foglalkozott.

R . E.  Coward: MARC, nemzeti és nemzetközi kooperáció

A nem zeti adatbankok hatékonyságának és használatának néhány gyakorlati k é r
désével foglalkozott az előadás. A cél az, hogy ujtipusu bibliográfiai keretet kell 
létrehozni minden országban a katalogizálási, kölcsönzési és nemzeti könyvtári szol
gáltatások előállitására. Mindezek a tevékenységek nemzetközi term észetűek, a leg
végső cél a nemzetközi rendszer kiépítése. Ez a nemzetközi rendszer a MARC-ból 
fog kifejlődni.

A legnagyobb és legfontosabb nemzeti bibliográfiák gépesítése m ár megoldott 
vagy a közeljövőben fog megvalósulni. Ezek a számítógép-centrikus nemzeti bibliográ
fiai intézetek - akár részét képezik a nemzeti könyvtárnak, akár nem - képesek a rra , 
hogy gazdasági és szakmai tekintélyük révén létrehozzák a nemzetközi MARC háló
zatot. Szoros kapcsolatban vannak a nemzeti könyvkiadással, és jelentős adatfeldol
gozási tapasztalattal rendelkeznek. A nemzetközi rendszer ezeknek a nemzeti intéz
ményeknek a hálózata.

A nemzetközi szabványok alkalmazása a nemzeti központok adatcseréjének le 
bonyolításában nem azonos egy, az utolsó subfield-kódig univerzális MARC rendszer

re l. A MARC formátum megfagyasztása nem ésszerű, elegendő a csere  anyagát ké
pező gépi formátum rögzítése. E rre  a közös, részletes MARC alkalm azási szabvány
ra  sürgősen szükség van, a nemzeti intézmények közötti közvetlen kapcsolat kialakí
tása érdekében. Ez a szabvány nyilvánvalóan sokkal részletesebb lesz, mint a nem 
zeti változatok. Mindegyik nemzeti rendszer változik, fejlődik, s ha van egy sem le
ges csere-form átum , a nemzeti változatok okozta problémák nagyrészt megszűnnek.
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A nemzetközi adatbankok felá llítására  m ár van példa, az angol-am erikai adat
bank. A hasonló tipusu nemzetközi adatbankok létrehozását csak az igazolja, ha va
lóban naprakészen és nem 3-4 éves késéssel szolgáltatnak adatot. Ez úgy érhető el, 
ha mindegyik országban elkészítik a nemzeti rekordokat a megfelelő helyen és a meg
felelő időben.

A nemzeti könyvtárak a kötelespéldány alapján előállítják a nemzeti bibliográfi
ai adatbankot. A kötelespéldány privilégiumnak a késedelem nélküli katalógus-inform á
ció szolgáltatásával kell társu ln i. A külföldi szerzem ényezés gyors lebonyolítása é r 
dekében úgy kell szervezni a nemzeti adatbankokat, hogy közvetlenül kapcsolódjanak 
a nemzetközi adatbankokhoz.

A bibliográfiai adatcserén kívül a dokumentumcserét is az adatbankok alapján 
kell lebonyolitani. Ehhez kiegészítő információ szükséges az egyes tételek lelőhelyé
rő l. Az Angol Nemzeti Bibliográfia London és a Délkeleti Régió könyvtáraiból az 
SBN alapján kb. évi félmillió lelőhely-bejelentést kap. Egy külön file-on rögzítik e - 
zeket az adatokat és kéthavonta összesítik . A könyvtárak egy kijelölt csoportja kap
ja ezt, és az eddigi tapasztalatok alapján jól hasznosítja területe tájékoztatásában.
A lelőhelyfeltárás után a következő logikus lépés az lenne, ha az országba be nem 
szerzett müvek jegyzékét is elkészítenék. Ez a jegyzék pontos információt b iz tosíta
na a központi állománygyarapítási szükségletről.

A fejlődés eddigi szakaszában Angliában kialakítottak egy rendkívül rugalm asan 
működő központi bibliográfiai rendszert. A következő lépés, ugyanilyen rugalm as 
helyi rendszerek létrehozása. Az egyes könyvtárakat és a MARC-ot kom patibilissá 
kell tenni.

J . C .  RATHER: A géppel olvasható bibliográfiai‘adatok cseréjének lehetősége

A csere  három alapfeltétele:
1. A géppel olvasható rekord-struktúrának mindenfajta információ szám ára m eg

felelőnek kell lennie, függetlenül az információ specifikus tartalm ától. Független le 
gyen bármilyen hardware konfigurációtól is . A MARC formátum ezeknek a követel
ményeknek megfelel, minthogy alapvetően variálható mezőjü kommunikációs form á
tum, az adatelemek hosszától és komplexitásától függetlenül minden bibliográfiai e -  
lem -tipusra alkalmazható. Alkalmas adatcsere céljára, mivel nem egy adott cég a -  
dattárolási és feldolgozási igényei szám ára készítették. Minden felhasználható rend
szernek meg kell terveznie a sajá t szükségleteihez szabott feldolgozási formátum ot.
A nemzetközi csere  lebonyolításához pedig a szabványosított nemzetközi kommuniká
ciós formátumot kell használnia minden bibliográfiai központnak. Az ISO állásfogla
lása szerin t egy szabvány 65 %-os alkalm azása m ár kielégítő eredményt b iztosit. A 
nemzetközi MARC formátum esetében ennél sokkal szigorúbb szabványalkalmazással 
lehet csak maximális hatékonyságot biztosítani.

2. Tartalom -jelzők. A MARC formátum változó mezőinek adatelem eit jelölő 
tartalom -m ezők sokfélesége megnehezíti a rekordok cseré jé t. A kommunikációs fo r
mátumban egy közös jelkészlet használatát kellene bevezetni, függetlenül a nem zeti 
rendszereken belüli változatoktól.

3. Adatok. A bibliográfiai adatok nemzetközi cseré je  nemzetközileg elfogadott 
egységes le írási szabályzatok bevezetését teszi szükségessé. A szabályok é rte lm e
zése közötti eltérések, s ebből adódóan az alapfile-ok közötti különbségek jelentősen 
befolyásolják a cse ré lt adatok kompatibilitását. Kísérletképpen összehasonlítottak 500 
Angol Nemzeti Bibliográfiában használt rendszót és LC kártyát. A cimfejek több mint
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felénél volt e lté rés . A központozás szabványosításával lehet közelebb kerülni a prob
léma megoldásához. így az alapvető bibliográfiai információ mindig következetesen 
közölhető, függetlenül attól, hogy hol adták ki.

R.M.  DUCHESNE: MARC és SUPERMARC

Az angol és am erikai MARC II közötti különbségeket elemezte az előadás. A 
MARC II-t nemzetközi csere  céljára tervezték. A formátum angol és am erikai alkal
m azását felülvizsgálva megállapították, hogy nagyszámú e ltérés van a kettő között, s 
a változatok kialakulása növekvő tendenciát mutat.

A különbségek a rekord-formátumban a tartalom jelző kódok között p l.:

Testületi Név 
Konferencia vagy 
gyűlés

US UK (1971) UK (bevezetésre kerülő)

Szám 0 b 0 m 0 i

Hely c 0 1 0 Î
Dátum 0 d 0 К 0 к

Alárendelt egy
ség a névben 0 e 0 J 0 c

A rekord-tartalom ban e ltérés van az adatelem kialakításában. Ezek a különbsé
gek az e ltérő  katalogizálási szabályzatban gyökereznek. Nem jelentősek azok az e lté 
rések, amelyek az egyik rendszerben meglévő, a másikból hiányzó adatelemekből 
adódnak.

A nem zeti MARC rendszerek közötti különbségek felszám olásának eszköze a 
nemzetközi kommunikációs formátum, a SUPERMARC. Az ISO Technical Committee 
46 Munkacsoportjának a feladata a nemzetközi szabványosítás kidolgozása.

Az előadások másik csoportja az LC és a BNB által működtetett MARC П fo r
mátummal kapcsolatban a nem angol nyelvű nemzeti bibliográfiai rendszerek és gépe
sített könyvtári hálózatok létesítése során felm erült problémákat vitatta meg.

M.CHAUDVEINC: Néhány megjegyzés a MONOCLE formátum ról, 
a MARC formátumhoz viszonyítva

A MONOCLE formátum a MARC továbbfejlesztett francia változata. P l. a 100 
(szerző) mezőben az összetett neveket jelző indikátorokat módosították, a cim -részben 
a tag-sorrendet a logikus file-rendezési sorrendnek megfelelően alakították át. Több 
uj mezőt is tartalm az a MONOCLE formátum. P l. 502 D isszertáció

545 Periodikum cime, amelyből 
a cikk szárm azik. Sorozatok, gyűjtemények, többkötetes müvek egy vagy több s z e r
zővel való feldolgozása az eredeti formátum további fejlesztését tesz i szükségessé.
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A Library Information System (Könyvtári Tájékoztatási Hálózat)-ben a könyv
tárak szám itógépesitett könyvtári hálózatba tömörültek. A központi számítógéphez kap
csolódó regionális számitógépeken és terminálokon keresztül a könyvtárak képesek 
lesznek szerzem ényezési, katalogizálási, folyóirat-nyilvántartási és kölcsönzési tevé
kenységet folytatni. A hálózat alkalmas egyéb nemzetközi rendszerekkel a kapcsolat- 
felvételre. Svédország 6 egyetemi rég ióra  oszlik, mindegyikben egy regionális szá
mítógép szolgálja a regionális hálózatot. Központi számitógép kapcsolja ezeket a köz
ponti file-hoz. Számos term inálon keresztül on-line kapcsolat létesíthető a regioná
lis számítógépekkel és különböző adatbankokkal. Az adatbankokat a következő file- 
ok alkotják: kölcsönzők nyilvántartása, diák-, szerzem ényezési-, folyóirat-, könyv- 
és dokumentumfile. A központi számítógépen keresztül lehet kapcsolódni a MEDLARS, 
ISI, INSPEC, METADEX, ERIC, stb. szolgáltatásokhoz.

A LIBRIS a MARC П-п alapuló autom atizált hálózat. Ez azt jelenti, hogy a de
centralizált inputot a különböző egyetemi könyvtárakból a regionális központok ré s z 
letesen feldolgozzák, a központban pedig csak a bibliográfiai rekordok rövidített vál
tozatát tárolják. A rendszer outputja a terminálokon keresztül folytatott dialógusokon 
kívül konvencionális bibliográfiai termékek, mint pl. katalóguscédula vagy nyomtatott 
katalógus.

A decentralizált hálózat működtetéséhez kooperativ szabványosítás szükséges.
Az input harmonizálásának érdekében kiadták a LIBRIS Kézikönyvet. Ez u tasítást ta r 
talmaz a katalogizálási gyakorlatra, a kölcsönzők reg isz trá lására , a kölcsönzési, 
szerzem ényezési gyakorlatra vonatkozóan. Az egyes feldolgozó helyeken a c im le irást 
lyukszalagra rögzítik, az uj anyag csoportos feldolgozási m ódszerrel épül be a rend
szerbe. Kölcsönzést a terminálokon keresztül ISBN, szerző vagy cim szerin t lehet 
kérni. Ha pontosak a kérdezett adatok, a válasz a teljes bibliográfiai le irá s . Ha h iá
nyos a kérdés, a rendszer 32 alternatívát sorol fel, amelyekből választhat a kérdező. 
A kölcsönzésre a rendszer a kérő azonosítási számának behasonlitása és e llenőrzé
se után ad engedélyt. A kölcsönzés lebonyolítása fényceruzás m ódszerrel történik. A 
rendszer elvégzi még az előjegyzéseket, lelőhelykeresést és a kölcsönzések m eg
hosszabbítását.

В .V .TELL: A MARC II és a LIBRIS hálózat

A .L .V an WESEMAEL: A MARC II formátum alkalm azása Hollandiában

Hollandiában nincs hivatalos nemzeti bibliográfia. Egy kereskedelm i b ibliográ
fiát ad ki a teljesség igénye nélkül Leidenben a Sijthoff kiadó, automatizált ren d sze r
ben. A bibliográfiai formátum hasonló, de nem kompatibilis a MARC-kal. 1969-ben 
kezdték meg az autom atizált könyvtári rendszer tervezetének kidolgozását, a PICA-t 
(Projekt for Integrated Catalogue Automation = Integrált automatizált katalogizálási 
tervezet). A bibliográfiai formátum a MARC-on alapszik. Néhány kisebb különbség 
van, ami annak a következménye, hogy: 1. minden on-line katalógusrendszernek 
vannak sajátos követelményei; 2. a holland katalogizálási szabványra nem minden 
esetben alkalmazható a MARC II. Az eltérések a cim és a kiadás felvételének mód
jával és az összetett családnevek van, von, zu tartozékainak jelölésével kapcsola
tosak. A MARC formátumot fogják alkalmazni a központi térképkatalógus e lkész ítésé
hez is .
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További előadások a nem zeti MARC adaptálás egyes részprob lém áit tárgyalják . 
Az előadások harm adik csoportja -  m elyekre itt nem tértünk ki -  a helyi, illetve 
regionális szám itógépes rendszerek  közötti b ibliográfiai adatcserével kapcsolatos 
problém ákkál foglalkozott.

TÖRÖK Sára
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