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BEVEZETŐ

A központi szolgáltatások ügyével átfogóan — utoljára — az 1970. évi 3. Országos 
Könyvtárügyi Konferencia foglalkozott, külön szekcióülés keretében. Az ülésre néhai 
dr. Sebestyén Géza szerkesztésében tanulmánysorozat készült (Országos központi szol
gáltatások. = Könyvtártudományi tanulmányok 1970. Az OKDT kiadványa. Bp. 1971. 
Népművelési Propaganda Iroda, 335—409. p.), amely számbavette az eredményeket és 
javaslatokat tett a teendőkre.

Tíz év múltán — az újabb könyvtárügyi konferencia küszöbén — hasonló tanul
mánysorozattal kívántunk jelentkezni (ennek előkészületei meg is történtek), a 4. Or
szágos Könyvtárügyi Konferencia eltérő technikai előkészítése (nem voltak szekció
ülések) azonban ezt nem tette lehetővé, de véleményeltérések támadtak az elkészült 
tanulmányok némelyikének értékmegítélése körül is.

A Könyvtári Figyelő jelen — tematikus — száma kisebb részben a már korábban 
elkészült (és időtállónak bizonyult, ezen kívül természetesen: korszerűsített, „napra
késszé” frissített), valamint egy sor újkeletű tanulmányból tevődik össze, amelyek zöme 
a központi szolgáltatások hazai fejlődési eredményeivel, továbbfejlesztésük teendőivel 
foglalkozik. Ha a fejlett európai (és tengerentúli) államok könyvtárügyének központi 
szolgáltatásaival hasonlítjuk össze, (amelyek bemutatása terjedelmi okok miatt e számból 
kimaradt, de amelyeket a lap már eddig is bemutatott és a következő számokban is is
mertet) nincs szükség különösebb szakmai avatottságra, „vájtfülüségre” : elmaradásunk 
nyilvánvaló, s lassacskán már évtizedekkel mérhető. Sokkal kedvezőbb azonban, ha 
közép-európai s méginkább, ha magyarországi léptéket, lehetőségeket veszünk alapul. 
Az utóbbi aspektusból — úgy tetszik — különösebb szégyenkeznivalónk nincsen, leg
alábbis, ami a legfontosabb tennivalóinkat illeti. Bár a vártnál lassabban (mert a tervezés
kor fogalmunk sem lehetett a számítógépesítés, útvesztőiről), mégiscsak tisztes eredmé
nyekre tettünk szert a Magyar Nemzeti Bibliográfia automatizált előállítása terén, jelentős 
eredményeket mutathatunk fel nemzeti bibliográfiánk retrospektív hiányainak végleges 
kiküszöbölése terén, fontos lépéseket tettünk a folyóiratrepertórium (Időszaki Kiad
ványok Repertóriuma), a Könyvek Központi Katalógusa kliringállomásának célraveze
tőbb, kooperációra épülő (és ennek következtében: jobb minőségű) működtetésére, 
előkészületek történtek a külföldi hungarika-bibliográfiák reformjára, intézkedések a 
könyvtárközi kölcsönzés gyorsabb, feszesebb tevékenységének a biztosítására, a nemzet
közi csere fejlesztésére. A megvalósulás küszöbén áll — számtalan nehézség árán és a re
méltnél szerényebb keretek között — a létesítmény, amelyet elődeink csak szinte álom
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ként emlegettek: a tárolókönyvtár egy, 30 millió forintos beruházás keretében, és az or
szágos restauráló laboratórium (az OSZK vári épületében). Ma már — központi szolgál
tatásként is — évek óta Üzemszerűen működik és szolgáltat a nemzeti könyvtár mikro- 
képlaboratóriuma, sőt a mikrofilm további gyártása mellett fokozódó előkészületeket 
tesz a mikrokiadványok rendszeres előállítására is.

Nem kívánjuk feleslegesen rózsásra rajzolni a képet: az eredmények mellett nagyok 
az adósságaink is. Mindeddig nem sikerült kellőképpen kihasználni az automatizált MNB- 
rendszerben rejlő (elsősorban: output) lehetőségeket, gépesítésünk színvonala (sem a 
szoftver, sem a hardver tekintetében) nem üti meg a kellő mértéket, a szűkös létszám 
miatt baj van egy-egy szolgáltatásunk frisseségével is, a szükséges feltételek hiánya folytán 
akadozik nem egy kurrens kiadványunk folyamatos előállítása. A kifogások, mentegetőzé
sek sorát tovább is folytathatnók, de inkább az olvasó ítélőképességére bízzuk: felment-e 
bennünket. Magunk mentségének summázataként mindenesetre hadd jegyezzük meg: 
amire a nemzeti könyvtárban megértek a szemléleti, képzettségi stb. feltételek a „nagy 
fordulatra” (a korszerűbb szervezési-gépesítési folyamatok, módszerek bevezetésére), 
addigra éppen véget ért népgazdaságunk felfelé ívelő szakasza is, és a könyvtár anyagi
műszaki, létszámbeli fejlődése — némi fáziskéséssel — megakadt, s lényegében azóta is 
stagnál. Kétségtelenül: követtünk el magunk is — szép számban — hibákat, amíg az új 
technika elemi ismereteit el nem sajátítottuk, dehát számítástechnikai kultúránk általános 
színvonala (különösen hardver-tekintetben) sem minden vonatkozásban élenjáró, még 
elért — itt-ott nem lebecsülendő — eredményei ellenére sem.

Ámbár a közvetlenül előttünk álló évek a feltételek gyors javulásával ez idő szerint 
nem kecsegtetnek (egyedül a könyvtár vári épületének birtokbavétele enyhítheti gond
jaink egy részét), a továbblépésről nem mondhatunk le, ha így tennénk, végképpen le
szakadnánk a fejlődésben résztvevők derékhadáról, le kellene mondanunk azokról a lehe
tőségekről, amelyeket a nemzetközi bibliográfiai-információs vállalkozások kínálnak.

A Figyelő jelen számában közzétett tanulmányok célkitűzései egy csökkent lehe
tőségekkel számoló — mondhatnánk: minimalizált — program keretei közé illeszthetők. 
A tanulmányok szerzői — zömmel az általuk elemzett vállalkozások irányítói — a legke
vésbé illetékesek eredményeik mérlegének megvonására, (ezt a lapban a felhasználók bár
mikor megtehetik), ezért azt tették, amire módjuk volt: helyzetképet adtak, felsorolták 
gondjaikat és eredményeiket, olyan javaslatokkal állnak elő, amelyek véleményük szerint
— a legszükségesebb feltételek megléte esetén — az évtized végéig megvalósíthatónak tűn
nek. Saját véleményüket képviselik, épp ezért egyes kisebb jelentőségű részletkérdés 
tekintetében véleményük nem feltétlenül egyezik. Hangsúlyozandó azonban, hogy 
az esetleges véleményeltérések „taktikai” jellegűek, a stratégiai célok tekintetében
— erről az olvasó maga is meggyőződhet — teljes az egyetértés. Ez így is van 
rendjén, hiszen az itt közölt tanulmányok alapvető célja egy, a központi szolgáltatások 
fejlesztési programját felvázoló távlati program kidolgozásához alapanyagul szolgál. 
Az olvasónak — ha valamennyire is járatos a központi szolgáltatások dolgában -  szembe
tűnhet, hogy a cikkek kivétel nélkül az OSZK által „termelt” , nyújtott országos szolgál
tatásokkal (legjobb esetben: a köröttük kifejlődött könyvtári kooperációval) foglalkoz
nak. Kétségtelen, hogy a „policentrikus” magyar könyvtárügyben a központi szolgálta
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tások jelentős részét nem a nemzeti könyvtár, hanem más országos feladatkörű könyv
tárak, hálózati központok nyújtják, nem is szólva a legkülönbözőbb információs intéz
mények, szervezeti egységek által kínált interdiszciplináris, — ágazati, alágazati, területi 
stb. hatókörű, jelentőségű — szolgáltatásokról. De épp a szolgáltatások e nagy száma és 
tarkasága indokolta a bevallottan művi elhatárolást: a tanulmányoknak az OSZK-szolgál- 
tatásokra való korlátozását. Ez a megoldás elméletileg és gyakorlatilag is erősen vitatható 
(a tematikus szám tervének szerkesztőségi vitáján is elmarasztalódott), a gyakorlati 
szempontok mégis mellette szóltak: ellenkező esetben ugyanis tematikánk parttalanná 
vált volna. Egyfajta „önkorlátozásra” így is ráfanyalodtunk:miként ez a tartalomjegyzék
ből nyomban kiolvasható, számunkban nem foglalkozunk a tárolókönyvtár (és vele ösz- 
szefüggő fölöspéldány-kivonás, elosztás stb.) problematikájával. Ennek oka egyszerű: 
a tárolókönyvtár dolga (hazai összefüggései, külföldi modelljei) kis híján önálló szám 
terjedelmét tölthetné ki. A törökbálinti raktárobjektum(ok) építése, üzembehelyezése 
során szerzett sokféle — színes — tapasztalatunk azonban arra int, hogy a kérdéskörrel 
újólag már csak akkor foglalkozzunk, ha nemcsak az építkezés, de a betelepítés is be
fejeződvén: a könyvtári munka is megkezdődött. Mégha babonásnak minősülünk is. . .

És végül: nem szóltunk arról a jellegzetesen központi szolgáltatásnak minősülő 
restaurálási tevékenységről, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár minisztériumi 
támogatással az egyházi könyvtárak legértékesebb kódexeinek, ősnyomtatványainak 
megóvására immár 10 éve végez. Ennek oka pusztán az, hogy társlapunk — a Magyar 
Könyvszemle — erről a fontos tevékenységről immár két ízben beszámolt ̂ (Utoljára a 
közelmúltban vö.: B. Kozocsa Ildikó: Egyházi könyvtárak állományvédelme Magyar- 
országon. = Magyar Könyvszemle, 1982. 2. sz. 135—140.p.)

És végül itt kell megemlíteni, hogy terjedelmi ok miatt, amely az első korrektúrá
nál vált ismertté 2—3 cikk irodalomjegyzékének közlésétől el kellett állnunk.

ZIR C Z P E T E R
vendégszerkesztő
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AZ EGYETEMES BIBLIOGRÁFIAI SZÁMBAVÉTEL (UBC). 
A MAGYAR RÉSZVÉTEL EREDMÉNYEI ÉS PROBLÉMÁI

FÜGEDI PÉTERNÉ

Az UBC-program és a nemzeti bibliográfiai funkciók

Az IFLA eddigi legnagyobb jelentőségű programjai, az UBC és az UAP közül,mint 
ismeretes,az UBC célja: a nemzeti impresszum (az egy adott országban megjelent doku
mentumok) nemzeti bibliográfiai számbavétele és kölcsönös cseréje alapján olyan világ- 
rendszer létrehozása, amely képes a világon bárhol előállított kiadványok alapvető bib
liográfiai adatait a világon bárhol másutt hozzáférhetővé, felhasználhatóvá tenni, még
pedig nemzetközileg elfogadott, egységes formában.

Az IFLA e program megvalósításának lehetőségét nem egy nagy teljesítményű nem
zetközi bibliográfiai központ létesítésének, hanem a nemzeti bibliográfiák világméretű 
integrált hálózatának kialakításában látja. Vagyis az UBC-program megvalósításának fel
tételei :

— nemzeti szinten: felelősségvállalás az adott országban megjelent dokumentumok 
rendszeres számbavételéért;

— nemzetközi szinten: azoknak a szabványoknak, konvencióknak a kidolgozása, 
amelyeknek alkalmazása biztosítja a nemzeti bibliográfiai adatok (leírások, 
rekordok) tartalmi és formai kompatibilitását.

Az UBC-program az 1973-as IFLA-konferencia (Grenoble) óta állandó témája az 
IFLA tanácskozásainak, szemináriumainak. A program tervezési-szervezési feladatainak 
felelős gazdája az 1971-ben létrehozott IFLA Secretariat of Committee on Cataloguing 
átszervezésével 1974-ben létesített IFLA International Office for UBC (London). Az UBC 
Office előkészítésében, az IFLA és az Unesco közös szervezésében 1977-ben rendezték 
meg a párizsi Nemzeti Bibliográfiai Világkonferenciát (International Congress on National 
Bibliographies). A kongresszuson közel 100 ország nemzeti bibliográfiai szerkesztősége, 
Ш. nemzeti könyvtára képviseltette magát. A tanácskozás a nemzeti bibliográfiákkal 
szembeni alapvető követelményeket a következők szerint határozta meg:

Minden országnak vállalnia kell a saját területén megjelenő kiadványok közül legalább 
a könyvek és az új indulású időszaki kiadványok nemzetközi szabványok szerinti fel
dolgozását és e leírások alapján rendszeresen (legalább negyedévenként) megjelenő 
kurrens nemzeti bibliográfia közreadását.

Az egyes országokban (fejlődő országok esetében esetleg a nyelvi, etnikai vagy 
más szempont alapján összetartozó országok csoportjában) a megvalósítható minimális 
program deklarálása mellett a résztvevők fontos ajánlásokat fogadtak el a nemzeti bibliog
ráfiai központok működéséről és alapvető feladatairól. Ezek szerint: a nemzeti bibliog-
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ráfíai központoknak a kurrens nemzeti bibliográfiák közreadása mellett lehetővé kell 
tenniük a leírások más formában — lehetőleg katalóguscédula-változatban — való meg
jelentetését is; gondoskodniuk kell a retrospektív nemzeti bibliográfiák szerkesztéséről; 
végül törekedniük kell a számítógépes technika alkalmazására és ennek eredményeképp: 
a nemzeti adatbázis létrehozására, az információk gépi adathordozókon való terjesztésére. 
A konferencia az eszközök koncentrálása, a fejlesztés meggyorsítása érdekében, a nemzeti 
bibliográfiai központok számára kívánatosnak tartotta további központi szolgáltatások 
gondozását is. E  járulékos feladatok közé tartozik: a kötelespéldány szolgáltatás biztosí
tása; a kiadványok nemzetközi azonosító számozása; e számozási rendszerek közül az 
ISSN-nel szoros összefüggésben az ISDS-ben való részvétel; az előzetes, ill. a kiadványok
ba nyomtatott katalogizálás (CIP—Cataloguing in Publication) bevezetése; végül: az 
országos központi katalógusok szerkesztése. Ugyancsak a járulékos funkciókhoz soroló
dott a bibliográfiai munkával kapcsolatos szabványok kidolgozása és mind az országos, 
mind a nemzetközi információs rendszerekben való részvétel is (ez utóbbiak keretében pl. 
a nemzeti impresszum analitikus feldolgozása). Mintegy „a jövő kihívása”-ként, a számí
tógépes technika fejlesztési lehetőségeként a gépi „authority file”-ok kiépítését és a gépi 
információhordozók országos csere központjának létesítését javasolta a tanácskozás.

A magyar nemzeti bibliográfia rendszere, jelenlegi helyzete és fejlesztési problémái

A nemzeti bibliográfiai feldolgozás dokumentumbázisa: a kötelespéldány szolgáltatás

A „tudományos célú” kötelespéldány szolgáltatás egyik fő célja, hogy lehetővé 
tegye a nemzeti könyvtár számára a nemzeti dokumentumtermés hiánytalan gyűjtését, 
megőrzését, és szavatolja a kiadványok teljességre törekvő nemzeti bibliográfiai és statisz
tikai regisztrálását. Más országok helyzetével összevetve, az érvényes kötelespéldány ren
delkezések (az 5/1977. (VIII.28.) KM rendelettel módosított 2/1960 (VI.25.) MM sz. 
rendelet, valamint 1/1977 KF sz. irányelv) jól szolgálják e célkitűzéseket:

— a nyomdákra alapozott beszolgáltatási rendszer az európai országok többségére 
jellemző kiadói beszolgáltatásnál jobb hatásfokú,

— a ,/ontos — nem fontos” kérdésének elbírálását jogszabályaink nem bízzák a 
nyomdákra, hanem részletesen felsorolják a beküldendő dokumentumtípusokat;

— a beszolgáltatás ellenőrzését a rendelkezések biztosítják (a kontroUjegyzékek 
kötelező beküldése, a helyi ellenőrzéseknél a belső bizonylatokba való betekintés 
lehetősége, a megyei könyvtárak feljogosítása az ellenőrzésre, a szigorú szankciók 
stb.).

A pozitívumok között említendő a beszolgáltatandó példányok viszonylag magas 
száma (ennél több példány beküldését csak a bolgár rendelet kívánja meg). E magas pél
dányszám tette lehetővé a beszolgáltatás céljainak kibővítését. Az 1977-ben életbe lép
tetett új elosztási rendszer — a már említett fő célok sérelme nélkül — lehetővé tette a 
gyűjtőköri kooperáció kötelespéldányokkal való támogatását, mind az öt vidéki régiónak
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a teljes jogú részesedést és a könyvtárközi kölcsönzéshez a magyar kiadványok bázisának 
megteremtését. Hamis lenne azonban a jelenlegi kötelespéldány szolgáltatási rendszerről 
alkotott kép, ha elhallgatnánk a hiányosságokat. Közülük a legfontosabbak a következők:

— a beszolgáltatás kötelezettsége csak a hagyományos technikával előállított kiad
ványokra teljed ki, így pl. erősen hiányzik a hangzó dokumentumok beküldésére 
vonatkozó intézkedés;

— mivel a beszolgáltatási „küszöb” eldöntésére a nyomdai ügyintézők csak ritkán 
alkalmasak, és mivel a döntések gyakran bonyolultak, a jogszabály — a bizton
ság érdekében — sok felesleges kiadványfajta beküldését is előírja, ezek kezelése 
pedig rohamosan növekvő terheket jelent;

— a nyomdák megbízható nyilvántartásától eltérően, a gomba módra szaporodó 
sokszorosítók címjegyzékének adatai esetlegesek, így a sokszorosított kiadvá
nyok beszolgáltatása igen hiányos;

— az új elosztási rendszer kereteibe a helyismereti gyűjtés igényei nem voltak kellő
képpen beilleszthetők;

— az ellenőrzést jószerével csak az Országos Széchényi Könyvtár végzi, a megyei 
könyvtárakat az ellenőrzésben többnyire nem sarkallja a helyismereti kiadvá
nyok megszerezhetősége és az új többletfeladat teljesítésének nem kedveznek 
az utolsó évek takarékossági intézkedései sem;

— végül a részesedő könyvtárakban a kötelespéldányok kezelése (vagy inkább nem 
kezelése?) nyugtalanító, a rendszer egészének működését veszélyezteti.

A beszolgál tatói oldalon jelentkező problémák zöme megoldhatónak tűnik egy új, 
egységes szerkezetű, a rendelkezéseket a tapasztalatok alapján korrigáló jogszabállyal 
(a különböző módosítások miatt az új jogszabály kibocsátása mindenképp aktuálissá vált). 
Ebben kellene intézkedni a hanglemezek, kazetták stb. beszolgáltatásáról, a létesülő 
sokszorosító üzemek kötelező bejelentéséről, a beküldendő kiadvány fajták ésszerű szű
kítéséről stb. De a legtökéletesebb rendelet is a könyvtári problémáknak csak kis hánya
dát orvosolhatja: az ellenőrzés hatékonysága — centralizációtól vagy decentralizációtól 
függetlenül — csak a személyi-anyagi feltételek biztosításától várható. A szétosztott kö
telespéldányok jobb hasznosítását elősegíthetik a korszerűbb központi szolgáltatások 
(a központi cédulaellátás kiterjesztése a nem könyvkereskedelmi kiadványokra, a lelő
helyek központi gépi nyilvántartása és lekérdezhetősége stb.), végül a rendszer megbízha
tóbb működéséhez elengedhetetlen a könyvtári szakfelügyelet kiterjesztése is.

A különböző dokumentumtípusok számbavétele a magyar nemzeti bibliográfia rendsze
rében

Az UBC követelményeinek megfelelően, a „Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek 
Bibliográfiája” a könyveken és füzetes kiadványokon kívül 1978-tól feldolgozza mind az 
új indulású (ill. új címen megjelenő) időszaki kiadványokat, mind pedig az élő sorozato
kat. A hazánkban kiadott térképek leírásait a könyv bibliográfia melléklete tartalmazza, 
a zenemüvekről és a zenei hanglemezekről pedig a negyedévenként megjelenő „Magyar
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Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája” tájékoztat. A könyv bibliográfia indu
lását (akkori címén: Magyar Nemzeti Bibliográfia 1946—) kereken három évtized múlva 
követte az élő időszaki kiadványok bibliográfiai számbavétele (ld. lapunk e számában 
Szilvássy Zoltánné cikkét.) Míg e bibliográfia a nemzeti bibliográfia rendszerének egyik 
legnagyobb hiányosságát pótolta, elsősorban a nyomdai/sokszorosítási kapacitás szűkös
sége miatt — elhalt a tankönyvek és egyetemi, főiskolai jegyzetek bibliográfiája, valamint 
a Magyarországon megjelent grafikai plakátok és metszetek címjegyzéke.

A dokumentumtipológiai kutatások eredményeképp megbízhatóvá vált a nemzeti 
bibliográfiai feldolgozásban a dokumentumtípusok értelmezése, rendszeres lett a kettős 
jellegű dokumentumfajták (pl. részcímes sorozatok, folyóiratok különszámai) kettős fel
dolgozása, és pontosabbá váltak a válogatás szempontjai. Ugyanakkor a kötelespéldány- 
szolgáltatás már említett hiányosságai miatt, a sokszorosított kiadványok feldolgozásának 
teljessége erősen megkérdőjelezhető, az ajándékként kapott hanglemezeken kívül pedig 
az egyéb hangzó dokumentumok regisztrálása egyáltalán nem biztosított.

Nem UBC-követelmény, de a magyar könyvtári rendszer érdekei megkívánják a 
hazai speciális dokumentumokról adandó rendszeres tájékoztatást, pl. a Magyar Szab
ványügyi Hivatal éves MSZ-jegyzékei nélkülözhetetlen segédletek a szabványokat is gyűjtő 
könyvtárak számára. Az ilyen típusú jegyzékek összeállításában azonban kevés eredményt 
könyvelhetünk el.

A nemzeti bibliográfia rendszerének kiterjesztett értelmezése

A n a l i t i k u s  n e m z e t i  b i b l i o g r á f i a
Jóllehet az UBC-program a kiadványok analitikus feldolgozását csak az országos, 

ill. a nemzetközi szakirodalmi információs rendszerekben való részvétel szempontjából 
említi, az európai szocialista országok nemzeti bibliográfiai rendszerére — az NDK kivéte
lével — jellemző a válogató jellegű nemzeti analitikus bibliográfia (a Szovjetúnióban: bib
liográfiák) gondozása.

A „Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki kiadványok Repertóriuma” induláskor, 
1946-ban még kb. évi 2500—3000 tétel feldolgozásával teljes folyóiratcikk-bibliográfiának 
vallhatta magát. Az elmúlt három évtizedben a Repertórium feldolgozása kiterjedt a veze
tő napilapok cikkeire, 1977-től pedig a könyv bibliográfiától átvette az évkönyvek és más 
periodikusan megjelenő gyűjtemények analitikus feldolgozását is, a teljesség helyébe 
azonban a változó szempontok szerinti válogatás lépett. Míg a Repertórium bírálói a ki
adványtól — okkal-joggal — a teljesebb feldolgozást kérték számon, szaporodott a Re
pertórium anyagával több-kevesebb átfedést jelentő nemzeti szakbibliográfiák száma. 
Ilyen körülmények között került sor a kiadvány 1981-től megvalósított reformjára.* 
(ld. lapunk 26(1980) 6.sz. 601-608. p. számában megjelent Sonnevend Péter cikkét.) 
A reform eredményeképpen a Repertórium használhatósága javult, de továbbra is meg
oldatlan maradt az időszaki kiadványok szépirodalmi közleményeinek analitikus feldol
gozása és a recenziók regisztrálása. E feladatok megoldása csak a Szerkesztőség létszámá
nak, anyagi eszközeinek fejlesztésekor várható.
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P a t r i o t i k a - b i b l i o g r á f i á k
Az Országos Széchényi Könyvtár a 70-es évek kezdetén — a 3. Országos Könyv

tárügyi Konferencia ajánlásai alapján — vállalta a külföldi magyar publikációk kurrens 
bibliográfiai számbavételét. Jelenleg mind a „Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle” , 
mind a „Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok” feldolgozza a cikkeket, a recenziókat és 
a könyveket, az utóbbiakat a Könyvek Központi Katalógusának küldött bejelentések fel- 
használásával — lelőhelyadataikkal. Bár e bibliográfiák fogadtatása általánosan kedvező 
volt, szerkesztésük mégsem problémamentes. Az ilyen típusú bibliográfiák szükség
szerűen válogató jellegűek, azonban — elsősorban az idegen nyelvű cikkek, recenziók 
esetében — a gyűjtés periodikum-bázisa nem kielégítő, ingadozó, a válogatást a vélet
lenszerű találatok az indokoltnál erősebben befolyásolják. A két bibliográfia gyűjtő
körének formális (nyelvi) szempont szerinti szétválasztása a külföldi magyarság életéről, 
kultúrájáról kialakítandó képet nem könnyíti meg. Hasznosításukban további problémát 
jelent, hogy rendszerint nehezen megszerezhető publikációkról adnak hírt, mégis tartal
muk alig haladja meg a jeladó információ szintjét (a leírásokat kiegészítő „annotációk” 
lényegében alig többek címfordításnál, illetve „magyarázó címek”-nél.) Bár a problémák 
meglehetősen közismertek, a megújhodás módja még vitatott.* Az azonban már most bi
zonyosnak látszik, hogy e regisztratív kiadványok mellett legalább a kulturális irányí
tás-igazgatás számára egy sokkal szelektívebb, célzottabb és ugyanakkor a publikációk 
tartalmáról a külföldi magyarság helyzetéről, törekvéseiről, irányzatairól lényegre törek
vőén informáló (valószínűleg SDI-típusú) szolgáltatásra lenne szükség.

Éves mutatók, kumulációk

A magyar nemzeti bibliográfia rendszerében megjelenő kurrens füzetek anyagának 
visszakereshetőségét éves összesített mutatók könnyítik meg. Kivétel a „Hungarika Kül
földi Irodalmi Szemle” melynek semmilyen kumulált visszakeresési apparátusa sincs; 
a kurrens könyv bibliográfia esetében viszont a gépesítés lehetővé tette mind a félhavi 
füzetek mutatóinak éves összesítését, mind pedig — a tételek automatikus és lépcsőzetes 
válogatásával — éves (a tervek szerint további tízéves) kumulatív kötetek összeállítását is.

Míg azonban a hazai dokumentumokat feldolgozó kurrens nemzeti bibliográfiai 
füzetek megjelentetése viszonylag gyorsnak mondható, az éves indexek, kumulációk 
előállítására (a sokszorosítói kapacitás szűkös volta miatt) a többéves késés jellemző.

A nemzeti bibliográfiai feldolgozás módszerei: a nemzetközi szabványok alkalmazása

A nemzeti bibliográfiák kölcsönös felhasználhatóságának, a leírások nemzetközi 
méretű cseréjének döntő feltétele a feldolgozási módszerek egyeztetése. Ez azonban

*ld. Mohor Jenő  (KF 27/1981/2.), Szentmihályi János (KF 27/1981/3.), és Ferenczi Zsuzsanna (KF 
28/1982/2.) cikkeit.
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nem jelentheti és nem is jelenti az egyes országok bibliográfiai hagyományainak semmi- 
bevételét és a nemzeti bibliográfiák uniformizálását. Vagyis az egységesítés nem érinti a 
nemzeti bibliográfiák szerkezeti felépítését, hanem csupán a leírási módszerek egysége
sítésére, ill. a katalogizálással szorosan összefüggő kérdések (pl. az átírás) egyeztetésére 
korlátozódik.

Az UBC-program megvalósítása érdekében az IFLA szabványosítási tevékenysége 
eddig az alábbi területekre koncentrálódott:

— a leíró katalogizálás funkcióira, a besorolási adatok megválasztására és egységesí
tett alakjára vonatkozóan keret-szabályzatot fogadott el az 1961-es Nemzetközi 
Katalogizálási Konferencia;

— e keret-szabályzat interpretációjaként a különböző típusú besorolási adatok 
(pl. személynevek, klasszikus anonim művek címei) egységesített alakjának meg
állapításához — az IFLA gondozásában — folyamatosan jelennek meg a segéd
letek;

— a bibliográfiai tételek nemzetközi keretek között is részletekbe menően, szigo
rúan egységesíthető leíró részének szabványosítására a 70-es években az IFLA 
munkabizottságai hat dokumentumtípus bibliográfiai leírási szabályait, ISBD-jét 
dolgozták ki;

— a katalogizáláshoz nélkülözhetetlen átírási táblázatok, kódok (pl. országnevek 
kódjai) és rövidítések nemzetközi egyégesítésében az IFLA hatékonyan támogat
ta az ISO munkáját;

— végül az IFLA jelentős szerepet vállalt a gépi adathordozókon tárolt információk 
nemzetközi csereformátumának kidolgozásában is.

Az IFLA által kidolgozott nemzetközi szabályzatok, valamint az ISO keretében 
elfogadott nemzetközi szabványok kiegészítésében és közvetítésében nagy jelentősége van 
a KGST, Ш. az NTMIR szabványosítási tevékenységének is.

A nemzetközi szabványok honosítása nálunk a szabványosítás „új hullámaként” 
a 70-es évek közepén indult meg. Az ISBD-ket adaptáló MSZ 3424-es szabványcsalád 
keretében eddig a könyvek, a szabadalmi dokumentumok és a nem publikált fordítások 
szabványlapjai jelentek meg, az időszaki kiadványokra vonatkozó új leírási szabvány 
pedig a sokszorosítás stádiumában van. A besorolási adatok egységesített alakjára vonat
kozó MSZ 3440 jelű szabványlapok — egy kivételével — már megjelentek. A magyar idő
szaki kiadványok címrövidítését szabályozó új MSZ 3404 1977-ben jelent meg, a katalo
gizálásban használatos tipikus szavak rövidítésének szabványa pedig 1981-ben készült el. 
A különböző kódok nemzetközi szabványainak kibocsátását gyorsan követte a megfelelő 
magyar szabványok közreadása. Hasonlóképp megtörtént a cirill betűk romanizációjára 
vonatkozó KGST-szabvány honosítása is. Végül elkészültek a betörendezésre vonatkozó 
új magyar szabványok is, mégis az alkalmazási szabványok nélkül mindeddig hiányos a 
könyvtári—bibliográfiai szabványok sora.

Az új szabványok bevezetésére elsőként a központi szolgáltatások vállalkoztak 
(pl. a „Külföldi Társadalomtudományi Kézikönyvek”), az alkalmazással járó problémák 
gyakran kitérőket, félreértelmezéseket is jelentő megoldása elsősorban a kurrens nemzeti 
bibliográfia szerkesztőségét terhelte. A szabványok szélesebb körű alkalmazását és a
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bevezetéssel járó nehézségek csökkentését segítené elő, ha a szabványok előírásait értel
mező útmutatók, példatárak megjelentetése lépést tartana a szabványosítás tempójával.

A magyar nemzeti bibliográfia gépesítése és új szolgáltatásai

A 3. Országos Könyvtárügyi Konferencia egyik fontos ajánlása volt, hogy a számí
tógépes technikát elsősorban a központi szolgáltatások területén kell alkalmazni. A kon
ferencia ösztönzésére kidolgozott fejlesztési irányelvekben prioritást kapott a kurrens 
nemzeti bibliográfia gépesítése. A többéves előkészítő munkák eredményeképp 1978-tól 
az új technikával készülnek mind a kurrens füzetek, mind az éves összesített mutatók, 
mind pedig a kumulációk. Jóllehet a nemzeti bibliográfiák zöménél — így a mi esetünk
ben is — a számítógépes technika bevezetése elsődlegesen egy kiadvány-előállító rendszer 
létrehozását célozta, így a „melléktermékként” előállított szolgáltatások a helyi igények
től (lehetőségektől) függően eléggé eltérőek, mégis a nemzeti bibliográfiai leírások/ rekor
dok mágnesszalagon való terjesztése, illetve a nemzeti bibliográfiai adatok alapján kataló
guscédulák kiíratása ma már alapfeladatoknak minősíthetők. Ezért a Könyvtárellátó 
központi bibliográfiai szolgáltatásainak (a katalóguscédula-ellátásnak és a kurrens ajánló 
nemzeti bibliográfiaként megjelenő „Új Könyvekének) a nemzeti bibliográfiai feldolgo
zással való integrálása már az új technológia bevezetésének másnapján aktuálissá vált. 
Az előzetes egyeztetések, a megegyezések szervezési és programmódosítási konzekvenciái
nak végrehajtása után már 1981 januárjától megkezdődhetett az integrált feldolgozás 
— egyelőre kísérleti — üzemeltetése. Ez elsőként a Könyvértékesítő Vállalat által bekért 
imprimatúra-példányok előzetes feldolgozását és az „Új Könyvek” által igényelt leírás
változat előállítását jelentette, 1982 januárjától pedig az MNB-leírásoknak egy — aközmű- 
velődési könyvtárak igényei szerint módosított — változata a központi katalóguscédula
ellátás alappéldányaként készül. Az eredeti elképzelés szerint az „Új Könyvekben” kelle
ne megjelenniük az előzetes leírásoknak (lehetőleg még a könyv megjelenése előtt), a vég
leges leírások közül a teljes adattartalmúakat a nemzeti bibliográfia közli, e hiteles leírás 
módosított változata pedig katalóguscédulaként használható. A bibliográfiai tájékozta
tásnak ez a rendszere természetesen szorosan kapcsolódott volna a Könyvtértékesítő Vál
lalatnak a könyvellátásra vonatkozó reformterveihez. Sajnos jelenleg azt kell mondanunk, 
hogy az integráció a feldolgozás szakaszában megvalósult ugyan, a szolgáltatások integrá
ciója azonban még várat magára. A legfontosabb problémák az alábbiak szerint összegez
hetők:

1. Az előzetes leírások elkészítése megzavarja a kötelespéldányok feldolgozási sor
rendjét, ugyanakkor azonban, mivel a végleges könyv beérkezésekor az előzetesen elké
szült rekordot „csak” ellenőrizni, kiegészíteni és javítani (megismételni azonban nem) 
kell, az imprimatúraként feldolgozott könyvek nemzeti bibliográfiai regisztrációja rend
kívül felgyorsult. Tehát a Magyar Nemzeti Bibliográfia számára az integrált feldolgozás 
akkor lenne igazán előnyös, ha az imprimatúraként feldolgozható könyvek aránya növe
kedne, a könyvkereskedelmi forgalomba kerülő teljes anyagra kiterjedne.
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2. Az a tény, hogy az „Új Könyvek” feldolgozó munkája „intézményesült,” a Szer
kesztőség számára garanciákat jelent. Mivel azonban a Könyvértékesítő Vállalat gazdál- 
kodási/ügyviteli rendszerének gépesítése még nem készült el, a vállalat az előzetes rende
léseket nem tudja még fogadni, tehát a csak és kizárólag az „Új Könyvek” számára ké
szülő előzetes leírások bibliográfiai közlése elmaradt. Az „Új Könyvek” reformjából eddig 
(az új szabványok bevezetését nem számítva) jószerivel csak a szabadlapra való áttérés 
valósult meg.

3. A központi cédulaellátás esetében — mutatis mutandis — pozitívumként köny- 
velhetők el az „Új Könyvek”-re vonatkozóan már említett változások, még akkor is, ha 
az új szabványok alkalmazása néha botladozó. Az egész szolgáltatást érintő problémát 
jelent azonban, hogy a számítógépes output egyetlen példány csupán, amely csak kéz
iratát jelenti a hagyományos technikával kinyomtatott cédulának. Vagyis a gépi feldol
gozás előnyei csak a katalogizálásnál/szakozásnál érvényesülnek, a hagyományos szedés, 
korrektúra stb. változatlanul terheli az előállítást.

E problémák csak akkor oldódnak meg, a jelenlegi felemás együttműködést a közö
sen végezhető munka korszerű formája csak akkor válthatja fel, ha a Könyvértékesítő 
Vállalat gépesítési programja megvalósul, és az új partneri kapcsolatban a Könyvértékesí
tő Vállalat rendszere az MNB-től nemcsak hagyományos kiíratásokat vár, hanem gépi 
szolgáltatásainak fogadására is alkalmas lesz.

A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia

Az Országos Széchényi Könyvtárban a retrospektív nemzeti bibliográfiai vállalkozá
sok újraélesztése az 50-es évek közepén kezdődött meg. A megindítandó munkák rang
sorolásakor két feladat kapott elsőbbséget:

— Szabó Károly „Régi magyar könyvtár”-ának kiegészítéseit, adatkorrekcióit fel
használva, az állami tulajdonba került főúri és szerzetesi könyvtárak anyagának 
átrostálásával, a hungarika szempontból jelentős külföldi könyvtárakban lappan
gó könyvek felderítésével a magyarországi könyvnyomtatás kezdeteinek bibliog
ráfiai újrafeldolgozása;

— ezzel párhuzamosan, a XX. század hiányzó ciklusbibliográfiáinak, mindenek 
előtt a felszabadulás utáni időszak, ezt követően pedig a két háború közötti kö
zel negyedszázad Magyar könyvészetének. szerkesztése.

Az elsőként említett nagy vállalkozás eredményeképp 1971-ben megjelent a „Régi 
magyarországi nyomtatványok” 1. kötete, amely az 1473—1600 között magyar nyelven, 
ill. Magyarországon kiadott dokumentumokról (ill. példányairól) tájékoztat.

A felszabadulásunkat követő másfél évtized könyvkiadásának bibliográfiai össze
gezéseként, a „Magyar könyvészet 1945-1960” öt kötetben 1964—1970 között jelent 
meg. Már e bibliográfia sajtó alá rendezése idején megkezdődött a Horthy-korszak könyv
termésének bibliográfiai feldolgozása. Több mint tízévi gyűjtő- és feldolgozó munka 
után, 1980-ban vehettük kézbe a „Magyar könyvészet 1921—1944” c. ciklusbibliográfia 
elsőként kiadott ,,Magyar irodalom” kötetét, a következő évben pedig megjelent a „Nyel
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vészét—irodalom” című kötet is. A 9 kötetre tervezett bibliográfia kiadása — a tervek 
szerint — a 80-as évek végére fejeződik be.

Végül e bibliográfia közreadásával egyidejűleg folyik az éves könyvészetek meg
indulásától az első gépi kumulációig teijedő időszak könyvanyagának összegezése, a 
,.Magyar könyvészet 1961—1975” szerkesztése is.

Míg a felsorolt bibliográfiák közreadásával teljessé válik az 1711 utáni Magyar 
könyvészetnek sora, az időszaki kiadványok retrospektív bibliográfiai feltárásában szem
betűnő a lemaradás. A magyar sajtó kezdeteit — Kereszty és Szalády bibliográfiáit kiegé
szítve — teljességre törekvőén újrafeldolgozó retrospektív bibliográfia első kötetének 
(1705—1849) kiadása hosszú évek óta várat magára. Bár a felszabadulást követő első 
évtized periodikumainak bibliográfiája (Magyar sajtó bibliográfiája 1945—1954) a ciklus 
lezárását követően igen gyorsan, már 1956-ban megjelent, folytatása azonban elmaradt. 
E hiányok ellenére biztató, hogy megkezdődött a két háború között megjelent időszaki 
kiadványok bibliográfiai feldolgozása.

A „Magyar könyvészet 1945—1960” szerkesztésekor indult meg a térképek és a 
kották önálló retrospektív bibliográfiai számbavétele. Mind az e ciklusban kiadott tér
képek bibliográfiája, mind pedig a kották bibliográfiája 1969-ben jelent meg. Az ezt köve
tő időszak (1961—1975) bibliográfiáinak előkészítő munkái megkezdődtek, az 1945 
előtti anyag feltárása azonban egyelőre megoldhatatlan.

Mint az elmondottak bizonyítják, a retrospektív nemzeti bibliográfia terén az 
Országos Széchényi Könyvtár nemzetközi összehasonlításban is lényeges eredményeket 
ért el. A kiadott bibliográfiák nemcsak mennyiségükben jelentősek, hanem szerkesztési 
módszereik is magasra értékeltek. Szembetűnő negatívum azonban a retrospektív vállal
kozások egyenetlensége. Bár valamely korszak irodalmában való tájékozódás nem korlá
tozódhat egyetlen dokumentumtípusra, mégis a retrospektív bibliográfiák fontosabb 
kiadványfajták szerinti tagolódását az anyaggyűjtés eltérő forrásai, a feldolgozás speciális 
kívánalmai messzemenően indokolhatják. Eddigi tevékenységünkben problémát jelent 
azonban, hogy a különböző dokumentumfajták bibliográfiai regisztrálása aszinkron mó
don történt, és így mind az 1945 utáni, mind az 1945 előtti ciklusok teljes dokumentum
termése feletti áttekintés nem biztosított.

A patriotika-irodalom retrospektív feldolgozását célzó kísérletek közül az OSZK 
gondozásában a 70-es években két bibliográfia jelent meg. A „Külföldi magyar nyelvű 
hírlapok és folyóiratok címjegyzéke és adattára 1945—1970” (két kötetben), valamint a 
„Magyarországi irodalom idegen nyelven 1945—1968” . Ez utóbbi folytatása előkészü
letben van, és megkezdődött a külföldön magyar nyelven kiadott könyvek bibliográfiái
nak szerkesztése is. Közülük elsőként a csehszlovákiai magyar nyelvű könyvek bibliográ
fiája jelent meg — nyomdai kapacitás hiánya miatt: mikrofilmlapon.
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Az alábbi írás az Információ-Elektronika c. folyóiratban megjelent közlemény 
(1981/5. 259—269.p.) rövidített változata (—a szerk.).

A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERE

NYÁRYNÉ GRÓFCSIK ERIKA -SZŰCS ERZSÉBET

A Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) számítógéppel történő előállításának gondo
lata a 70-es évek elején vetődött fel. A jelenlegi rendszer tervezése az évtized közepén kez
dődött. A kísérleti feldolgozások 1977-ben indultak meg; üzemszerűen 1978 óta műkö
dik a rendszer. Kidolgozását az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) megbízásából és 
munkatársainak közreműködésével a Számítástechnikai Koordinációs Intézet (SZKI) 
munkatársai végezték. Egy évek óta üzemelő rendszer bemutatása nem hálás feladat, 
hiszen fél évtizeddel korábbi tervezői döntéseket kell megvilágítani, amelyek — még ha 
többségükben megalapozottak voltak is — az akkori állapotokat tükrözik, így szükség
képpen túlhaladottak, vagy legalábbis kevés újat mondanak. Hogy a szerkesztőség felké
résének eleget téve mégis vállalkozunk az MNB számítógépes rendszerének ismertetésére, 
azzal indokolható, hogy hasonló rendszer folyamatos üzemben — tudomásunk szerint — 
nem működik Magyarországon, és hogy a rendszer felvet néhány olyan problémát, amely
nek megoldása — legalábbis hazánkban — ma sem triviális, és érdeklődésre tarthat számot.

A nemzeti bibliográfia fogalma, követelményrendszere

A Nemzetközi Könyvtárügyi Szövetség meghatározása szerint „ . . .  a nemzeti bibli
ográfia egy adott ország területén kiadásra kerülő dokumentumok hiteles és teljes bibliog
ráfiai leírásainak gyűjteménye. . -”1 amelynek közzététele általában folyóirat vagy könyv 
formájában történik, de újabban nem ritka a mikrofilm, mikrofiche, sőt a mágnessszalagos 
változat sem. A nemzeti bibliográfiai leírások tájékoztató adatokat tartalmaznak a könyv
tári beszerzéshez, a dokumentumok azonosításához, a könyvtári tájékoztatáshoz. A bibli
ográfiai kiadványok leggyakoribb használói a könyvtárosok, könyvkereskedők és egyéb 
információs szakemberek2 .

Magyarországon a nemzeti dokumentumtermés bibliográfiai feldolgozása a múlt 
századra nyúlik vissza. Gazdája az Országos Széchényi Könyvtár, amelynek nemzeti bib- *

* A szerzők köszönettel tartoznak a rendszer fejlesztésében részt vett munkatársaknak: Sipos Mártá
nak, Néray Juditnak  és Fügedi Péternének  (OSZK), valamint Vastag Máriának, K ertész Istvánnak és 
Forró Violettának (SZKI). Köszönet illeti néhai K om oróezy G yörgyöt is, a fejlesztési koncepció ki
alakításának kezdeti szakaszában adott szaktanácsaiért.
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liográfiai műhelyeiben a feltárás és bibliográfiai közreadás napjainkban már a szöveges 
publikált dokumentumok nagy körére (könyvek, időszaki kiadványok, zeneművek), 
valamint a hanglemezekre és térképekre is kiterjed.

A számítógépes technológia alkalmazása az OSZK-ban folyó bibliográfiai munka 
területén — mind a hazai igénynek megfelelően, mind a külföldi gyakorlat példái alap
ján — a könyv jellegű kiadványok számítógépes feldolgozásával, nevezetesen a „Magyar 
Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája” című folyóirat félhavi füzeteinek, illetve 
a ,,Magyar könyvészet” című könyv alakban megjelenő, éves kumulációjának automatikus 
előállításával kezdődött el.

A nemzeti bibliográfiai kiadványok a bibliográfiai leírásokat, azaz tételeiket rend
szerint tematikus rendben közlik, kiegészítve a tételekhez tartozó visszakeresési pontok 
különböző célú és tartalmú indexekben való felsorolásával. Az MNB esetében a temati
kus rendezési elv az Egyetemes Tizedes Osztályozási rendszer (ETO) szakjelzeteiből ki
alakított szakcsoportokon alapul (a szakjelzet a bibliográfiai tételek része, amely nem
csak a mű tartalmáról ad tájékoztatást, hanem jelöli a megfelelő szakcsoportokhoz való 
tartozást is). A szakcsoporton belül a bibliográfiai tételek betűrendben következnek, és 
egy évfolyamon belül folyamatos sorszámot (tételszámot) kapnak. A tételszámokra 
mutatnak a kiadványok kiegészítő részei : a betűrendes index és a dokumentumok azo
nosítóinak (ISBN, ISSN, ezek hiányában nemzeti bibliográfiai pótszám) felsorolása.

A követelmények meghatározásánál, a számítógépes rendszer tervezésekor minde
nekelőtt figyelembe kellett vennünk, hogy a nemzeti bibliográfiák hazai és nemzetközi 
használatuk miatt egységes szabványok, szabályzatok, illetve már szabállyá vált szokások, 
hagyományok alapján készülnek. Az előállítás technikájának megváltozása tehát nem 
eredményezhetett egy — a használók számára nehézséget jelentő — új produktumot. 
Nem volt elhanyagolható szempont az sem, hogy a bibliográfiai leírások a legkülönbözőbb 
nyelvű és írásrendszerű kiadványokról készülhetnek (például Magyarország területén 
idegen nyelvű könyvek is jelennek meg, vagy egy-egy fordításban megjelent könyv adatai 
között lehet idegen nyelvű vagy más írásrendszerű adat: a szerző neve, a mű eredeti címe). 
Minimális követelménye a latin betűs nyelveken készülő nemzeti bibliográfiáknak a kis- 
és nagybetűs írásmód használata mellett, hogy tételeikben legalább a latin betűs írást 
használó nyelvek jeleit tükrözzék, a más írásrendszert használó nyelveken megjelenő mű
vek és adatok esetében pedig az átírást (transzliteráció) a nemzetközi szabályoknak meg
felelően, latin betű + ékezet kombinációjával oldják meg.

Határozott igényként merült fel, hogy a bibliográfiai kiadványokhoz felvett ada
tokból egyéb szolgáltatások is biztosíthatók legyenek:

— bibliográfiai (katalógus) cédula szolgáltatás,
— tematikus bibliográfiák,
— adatszolgáltatás mágnesszalagon.
A dokumentum leírásához, azonosításához, tartalmi feltárásához szükséges adato

kat a könyvtári szabványok3 írják elő. A szabványok utasításainak betartása, továbbá a 
különböző célú és tartalmú felhasználás igénye tette szükségessé, hogy kb. 350 féle bib
liográfiai adatelem minősíthető és részletezhető legyen.
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A Magyar Nemzeti Bibliográfia előállításának folyamata

Áttekintve a bibliográfiai kiadványok előállításának folyamatát (1. ábra, 2. ábra) 
szembeötlő, hogy a munkamenetnek igen sok állomása van. A feldolgozás magját képező, 
az SZKI Siemens számítógépén történő programfutásokat olyan feldolgozási lépések 
előzik meg, illetve követik, amelyek egymástól távol eső telephelyeken, az SZKI központi 
gépétől függetlenül (offline) működő számítástechnikai berendezéseket használnak. 
A feldolgozási fázisok ütemezése, köztük az adathordozók szállítása olyan nyilvánvaló 
üzemeltetési kényelmetlenség, amelyet azért kellett vállalnunk, mert az elöljáróban em
lített követelmény kielégítésére — gondolunk itt a számítástechnikában szokatlanul bő 
jelkészlet bevitelére és jó minőségű megjelenítésére — a rendelkezésre álló erőforrásokból 
jobb lehetőség nem kínálkozott.

Az adatelőkészítés és adatrögzítés folyamatosan végzett művelet. A rögzített adatok 
számítógépes feldolgozására hetenként egyszer kerül sor. Minden második héten ez a 
kurrens kiadvány automatikus előállítását is tartalmazza, az év utolsó füzetének elkészí
tését pedig kiegészíti még a huszonnégy füzet összesített indexének, valamint tárgyévi 
kumulációjának, a „Magyar könyvészetinek automatikus előállítása. A feldolgozási fo
lyamat fázisai közül itt csak az adatelőkészítés, az adatrögzítés és a kiíratás kérdésével 
kívánunk foglalkozni. A számítógépes feldolgozást külön pontban tárgyaljuk.
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Az adatelőkészítés

A feldolgozás első fázisa az adat- 
előkészítés, amely a bibliográfia gyűj
tőköre szerint kiválogatott kiadványok 
bibliográfiai és szakrendi adatainak adat
lapokra (3. ábra) történő lejegyzéséből 
és kódolásából áll.

Adatlapjaink a könyvtárgépesítés
ben jártas olvasókat a MARC-rendszerre 
emlékeztetik, vagyis a washingtoni Li
brary of Congress által kifejlesztett és 
1968-ban megindított MARC-II (Machine 
Readable Cataloguing/ rendszer kódolási 
rendszerére, amelyet azóta több-kevesebb 
módosítással a könyvtárgépesítés terüle
tén az egész világon átvettek. Ennek lé
nyege, hogy a kiadványról felvehető bib
liográfiai adatokat adatmezőkre, ezen be
lül almezőkre bontja, és ezeket ún. tar
talmi jelölőkkel látja el. Ez az adatmezők
nél egy három számjegyű hívójel, amelyet 
az esetleges változatok kifejezésére to
vábbi néhány, indikátornak nevezett 
számjegy egészít ki. Az almezők elhatáro
lására és az adatmezőkön belüli azonosí
tására egy egységes almező-határoló jel és 
egy kisbetű együtteséből álló almezőkód 
szolgál.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia tar
talmi jelölőrendszere tervezésénél a 
MARC-II továbbfejlesztett változatát, a 
MIF-et (Marc International Format)5 vet
tük alapul, amelynek utolsó érvényes vál
tozatát UNIMARC néven publikálták6 , 
így tartalmi jelölőrendszerünk néhány lé
nyeges pontban eltér a már említett és 
közismert MARC-II rendszertől:

a) Az azonos jellegű adatok olyan 
hívójeleket kapnak, amelyek első 
jegyükben megegyeznek, és így 
adatcsoportokat alkotnak. A kó
dolási rendszerünkben alkalma
zott adatcsoportok a következők:
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0. azonosító számok és kapcsolódó adatok (szabványos kiadvány számok, 
kötelespéldányszám stb.);

1. a kiadvány tartalmi és fizikai jellemzése nemzetközileg szabályozott kó
dokkal (nyelv, kiadó, ország, kiadványtípus stb.);

2. a leírás címlaptükröző része, amelyből ISBD7 szerinti leírások készülnek 
(cím és szerzőségi közlés, kiadás, megjelenés, terjedelem stb.);

3. .— megjegyzések;
4. .— utalások a kapcsolódó leírásokra (rekordokra) azok azonosítóinak fel

tüntetésével (sorozatokba való tartozásra, előzményre való utalások stb.);
5. .— címek kitüntetett és egyéb alakjai (egységesített cím, eredeti cím, borító

cím stb.);
6. .— a dokumentum tárgyát jellemző adatok (szakjelzetek, a mű tartalmára

jellemző név- és címadatok);
7. .— a kiadvány szerzői, illetve a kiadvány létrehozásában közreműködő szemé

lyek és testületek nevének kitüntetett és egyéb névalakjai.
b) Három indikátort vezettünk be. Ezeket az alábbi értelemben használjuk:

— az első indikátor csak egybenyomásoknál (több művet tartalmazó dokumen
tumoknál) vehet fel 0-tól különböző értéket, és azt fejezi ki, hogy az adott 
hívójelű adat az egybenyomás hányadik művére vonatkozik;

— a második indikátor az adott hívójelű adat ismétlődéseit számozza;
— a harmadik indikátor fejezi ki az adat esetleges változatait.

c) A bibliográfiai leírás szempontjából megkülönböztetendő dokumentumtípusok 
és bibliográfiai szintek átfedéseit figyelembe véve különböző adatlap-, illetve 
rekordtípusokat alakítottunk ki :
1 — sorozat,
2 — több kötetes könyv közös adatai,
3 — monografikus kiadvány,
4 — több kötetes könyv egy kötetre vonatkozó adatai,
5 — időszaki kiadvány egy tagjának monografikus adatai,
6 — nem szépirodalmi kiadvány részének adatai (analízis),
7 — szépirodalmi kiadvány részének adatai (analízis).

Az adatrögzítés

A rendszer létrehozásának egyik problémája a megfelelő adatrögzítő berendezés 
beszerzése volt, amelynél az alábbi főbb szempontokat kellett figyelembe venni:

— A bibliográfia igényeihez minimálisan szükségesnek ítélt, kb. 150 látható és né
hány szervezési vagy funkcionális jel rögzítését biztosítsa.

— A szabványos billentyűzeten nem található ékezetes „magyar” betűk rögzíté
sét — gyakori előfordulásuk miatt — a rögzítés gyorsasága és alacsony hiba
százaléka érdekében egy leütéssel kell megoldani (a kisbetűhöz használatos 

standard betűváltót nem számítva).
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— A berendezés kapacitása, ennek megfelelően beszerzési és üzemeltetési költsége 
álljon arányban a rendszer első éveire becsült, kb. heti 100 000 rögzített jellel.

A felmérés során optikai jelolvasókat, közvetlen bevitelre alkalmas terminálokat, 
mágneses háttértáras rögzítők egy és több billentyűs változatait és lyukszalaglyukasztó
kat vettünk számba. Az optikai jelolvasást a szakirodalomban8 közölt kedvezőtlen tapasz
talatok alapján vetettük el, az online terminálon keresztül végzett rögzítést az üzemelte
tés várható költségei miatt nem tartottuk kívánatosnak. A mágneses adatrögzítés széles 
skáláját néztük át, a szedőírógépektől a kisszámítógépes rendszerekig. Perspektivikusan 
ez utóbbiakat ítéltük legkedvezőbbeknek, de az igényeket meghaladó kapacitásuk, akkori 
áruk, továbbá korlátozott jelkészletük miatt nem jöhettek számításba.

A fenti megfontolásokból a választás egy angol gyártmányú MULTICODE 913 
lyukszalagos perforátorra esett, amelyet nyomdai fényszedő berendezésekhez adatrögzí
tőként használnak. Árán kívül előnyeként említhetők:

— a szokásosnál nagyobb, 113 billentyűt tartalmazó billentyűzete, amely a bibliog
ráfia jelkészletéhez kényelmesen adaptálható volt a feliratozás módosításával,

— a Nyomdai Fényszedő Üzem azonos típusú rögzítő gépparkkal rendelkezik és 
mind háttérgépet, mind szervizelést biztosít.

A berendezés hátránya:
— a megjelenítés hiánya,
— a lyukszalag, mint adathordozó, amely a számítógépes feldolgozást megelőzően 

szükségessé teszi a lyukszalagok átmásolását standard 9 csatornás mágnesszala
gokra (jelenleg a KSZI RC 3600-as berendezésén).

Több éves üzemeltetési tapasztalat alapján megállapítható, hogy a MULTICODE 
perforátor a bibliográfiai rendszer első időszakának igényeit alapvetően kielégítette.

A kiíratás

Az adatrögzítéshez hasonlóan problémát jelentett a feldolgozott adatok megjelení
tése, nevezetesen olyan kiíratási lehetőségek megteremtése, amelyek

— rendelkeznek a rendszer igényeihez alkalmazkodó jelkészlettel és
— a rendszer végtermékeit jelentő kiadványoknál sokszorosításra alkalmas, 

nyomdai színvonalú kiíratási képet adnak.
Az ellenőrző listák, valamint a belső felhasználású indexek, jegyzékek, katalógus

kártyák kiíratásának legkézenfekvőbb módja az lett volna, ha azok a számítógépes fel
dolgozást végző Siemens gép sornyomtatóján készülnek. Sajnos az MNB rendszer jelkész
letének megfelelő Siemens nyomtatólánc nem létezett, illetve csak az alapár többszörö
séért lett volna megrendelhető. Megpróbálkoztunk azzal is, hogy a jelkészleti igényt leg
alább az ellenőrző listáknál leszorítsuk, de be kellett látnunk, hogy minél több jel hiány
zik a nyomtató jelkészletből, annál bonyolultabb jelzésrendszert kell bevezetni a nem 
nyomtatható jelek felismerhetővé tételére, ami egy határon túl az alapvető cél elérését, 
az adatok ellenőrizhetőségét teszi kérdésessé.

Mivel a szakirodalomból16 értesültünk arról, hogy az IBM már forgalmazza az Ame
rican Library Association (ALA) kezdeményezésére kifejlesztett, könyvtári igényeknek

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



A Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszere 581

Xf g Û  Ja n u e  ( 1 9 J b - >
Neaetftlfold t»»tmmz.»%9 a ÿV. eifztdhkn (portugál )A glntur« b o U n d t s a  / «fanoa Vegb « [ traduzido di « dlçSo «aInilen por Lulz Qácar OubauxJ* — Kio d* J a asiro : Ao LlvroTeçoico ; Bp* : Corvina« сор» 1981» — 53 p»* 48 t: 5 Ш . ,« » п е н  $ £4 си, „
E r H d a t i  c u t  N y a a t a l i o l d  f o a t a s x o t «  а  X V »  s z a z a d b a n *  — 
Beragasztott kepeivel
IS BN  85 2 1 5  O U 12 2 v« : o r  n ő i k ü l
751 4 9 2  » " 1 4 "

Végh János (1936-)
Németalföld festészete a XV. században (portugál)

A pintura holandesa / János Végh ; [traduzido da ediçâo 
em inglés por Luiz Oscar Dubeux]. -  Rio de Janeiro. : Ao 
Livro Tecnico ; Bp. : Corvina, cop. 1981. -  53 p., 48 t. : 
ill., színes ; 24 cm
Eredeti cím : Németalföld festészete a XV. században. -  Beragasztott 
képekkel
ISBN 85 215 0012 2 v. : ár nélkül 
75(492),, 14”

megfelelő, az 1403 típusú nyomtatókon használható, cserélhető nyomtatóláncot9, ennek 
beszerzését javasoltuk, és azt a megoldást választottuk, hogy a sornyomtatással készülő 
listákat a Siemens gépen mágnesszalagon állítjuk elő; ezek kiíratása IBM 370/125-ös 
gépen (1980 végéig az SZKI tulajdonában) történik.

Az ALA lánc 162 nyomtatható jelet tartalmaz. Irásképét a 4. ábra szemlélteti. 
A Magyar Nemzeti Bibliográfia jelkészletét teljes egészében ez a lánc sem fedi le; a láncon 
nem szereplő jeleket az ellenőrző listákon — szükség szerint — egy képileg közel álló jel 
és az alá írt megkülönböztető betűjel segítségével tesszük felismerhetővé (például: — = kö
tőjel, — = gondolatjel, — =matematikai mínusz).

A sokszorosításra készülő kiadványok automatikus előállításához fényszedő beren
dezésre volt szükség. Erre egyedül a Nyomdaipari Fényszedő Üzemben működő Mono
type rendszer jöhetett számításba, amely MONOPHOTO 600-as típusú lyukszalag-vezé
relt levilágító automatákból és a vezérlő lyukszalagot előállító, ugyancsak lyukszalag be
menetű DIGICO MICRO 16 kisszámítógépből áll. A csatlakozást úgy valósítottuk meg, 
hogy a számítógépes feldolgozás kimeneteként a DIGICO MICRO 16 bemeneti lyuksza
lagjait állítjuk elő, amelyek a kiszedendő bibliográfiák adatait és a közéjük iktatott sze- 
dési parancsokat tartalmazzák a szedőrendszer kódjában.

A lyukszalag, mint a szedőrendszerhez csatlakozás egyetlen lehetséges módja, 
képezi az egész feldolgozási folyamat leggyengébb pontját. Mivel a Siemens számítógép
nek lyukszalagos kimenete nincs, a szedést megelőzően mágnesszalagról lyukszalagra
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írás szükséges, amely az ÉGSZI RC 3600-as berendezésén történik. Mind az átírásnál, 
mind a lyukszalagok beolvasásánál a szedőüzemben igen sok hiba jelentkezik, különösen, 
ha figyelembe vesszük a volument is (füzetenként 3 —500 ezer jel, éves kumulációknál 
5—7 millió jel). Elsősorban ennek tulajdonítható, hogy az OSZK 1980-ig halogatta a fél
havi füzetek sornyomtatón történő kiírásáról a fényszedésre való áttérést, jóllehet ez 
utóbbi vitathatatlanul jobb írásképet ad (5. ábra). A kapcsolatot biztosító számítógépi 
programok 1977 óta rendelkezésre állnak, elsőként nyitva meg az utat Magyarországon 
a számítástechnikai feldolgozások eredményeinek nyomdai megjelenítéséhez.

A  számítógépes rendszer

A Magyar Nemzeti Bibliográfia programrendszerét COBOL és assembler nyelven 
írt felhasználói programok összessége alkotja, amelyek az SZKI Siemens 7755-ös számító
gépén korábban BS 1000, 1981 óta BS 2000 operációs rendszerben futnak. Két fő fel
adata az adatállomány bővítése és karbantartása, valamint a kiadványok előállítása, ame
lyeket a rendszer az adatbeviteli, illetve a kiadvány-előállító alrendszerek keretében old 
meg. Mindkét alrendszer adagolt feldolgozású. Közös jellemzőjük az igen nagyfokú 
rugalmasság, amellyel azt akartuk elérni, hogy a programok változtatása nélkül:

— a dokumentumokról felvett adatok köre és azok tulajdonságai kívánság szerint 
bővíthetők és módosíthatók legyenek,

— a programrendszer alkalmazható legyen más dokumentumtípusok (időszaki 
kiadványok, térképek, zeneművek) feldolgozására is,

— a jelenleg készülő bibliográfiai kiadványok száma növelhető, tartalmuk, szerke
zetük és formájuk pedig kívánság szerint változtatható legyen.

A megvalósítás eszközéül az ún. programvezérlő táblázatok széles körű alkalmazá
sát választottuk. Ezek rendszerünk esetében a programkönyvtárban tárolt olyan prog
rammodulok, amelyek assembler nyelven írt konstans deklarációkból állnak. A feldol
gozó programok az aktuális feldolgozásnak megfelelően futási paraméterként kapják 
meg, hogy mely programvezérlő táblázatokat válasszák ki és kössék hozzá program- 
területükhöz.

A feldolgozás a továbbiakban lényegében abban áll, hogy a feldolgozandó adatokat 
a program összeveti a táblázatban talált információkkal, és ennek alapján végzi el a kí
vánt műveleteket. Az adatbeviteli alrendszer táblázatai tartalmazzák például az adat- 
állományba felvehető adatok azonosítóit (hívójelek, almezőkódok), valamint ellenőrzen
dő tulajdonságaikat, míg a kiadvány-előállító alrendszer táblázatai a válogatási szem
pontokat tartalmazzák rekord-mező-almező szinten, és a kimenő listák felépítését ha
tározzák meg.
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KIADVÁNY-ELŐÁLLÍTÓ ALRENDSZER.

Munka-adatállomány

Kulcs-adatállomány

A z  adatbeviteli alrendszer

Az adatbeviteli alrendszer (6. ábra) funkcióit az alábbiakban összegezhetjük:
— a bemenő adatok átfordítása a mindenkori adatrögzítő kódrendszeréből a bib

liográfiai rendszer belső kódrendszerébe,
— a bemenő adatok ellenőrzése, ezekkel az adatállomány karbantartása,
— a karbantartás protokolljának, az ellenőrző listáknak elkészítése.
A felsorolt műveletek részletes taglalást nem kívánnak. Véleményünk szerint csak 

két kérdést: a jelábrázolás és az adattárolás megoldását érdemes kiemelni.

Jelkészlet, kódrendszer

A Magyar Nemzeti Bibliográfia gépi rendszerében a tárolt adatokban megengedett 
grafikus szimbólumok, valamint a feldolgozások számára bizonyos funkciókat jelző 
szimbólumok összességét a rendszer jelkészletének, ezek gépi rendszerben történő ábrázo
lásának módját a rendszer kódrendszerének nevezzük (7. ábra).

A jelkészlet meghatározásánál a korábbi kézi feldolgozás során kikristályosodott 
igényeket, a nagyobb külföldi bibliográfiai rendszerek gyakorlatát4 0 és a bibliográfiai
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Az ékezetek — az általános szövegfeldolgozó konvenciónak megfelelően — köz
vetlenül megelőzik alapjelüket. A váltó jellegű funkciókódok (például 02^  — görög,
03^j 6 ̂  — index alsó állásban) csak a következő alapjelre érvényesek, így visszaváltó kód
nincs. Ezt a megoldást azért választottuk, mert a bibliográfiában görög betű csak mint 
képletekben szereplő szimbólum fordul elő, többnyire egymagában, így a visszaváltó 
kód inkább tárolóhely-többletet jelentett volna, semmint megtakarítást.

Az adattárolás

A tárolás és hozzáférés alapegysége a bibliográfiai rekord, amely a különböző do
kumentumfajtáknak és leírási szinteknek megfelelően hétféle típusú lehet (lásd a áb
rát). Az egyes rekordtípusok között tárolható és értelmezhető kapcsolatokat a követés 
irányának feltüntetésével a 8. ábra szemlélteti. A kapcsolódó rekordokra való mutatást 
a rekordazonosítók tárolása biztosítja.

Egy logikai rekordból a rendszerben két fizikai rekord készül, amelyek különböző, 
LELTÁR, illetve ADAT állományba kerülnek. A LELTÁR rekordok tartalmazzák a 
rekordok kiválasztásánál használt legfontosabb és a leggyakoribb hozzáférést igénylő 
információkat, mint rekordtípus, állapot, közölhetőség (korlátozott terjeszthetőség) 
stb. Fix hosszúságúak (100 bájt). Az ADAT rekordok tartalmazzák a bibliográfiai adato
kat. Változó hosszúságúak, felépítésük (9. ábra) lényegében megegyezik a bibliográfiai 
adatcseréje kidolgozott és már említett MARC-II. rendszert4 alapul vevő ISO 270912 
rekordszerkezettel. Jelentősebb eltérések az alábbiak:

— a rekordfej a mutató elemeinek hosszát nem tartalmazza,
— a mutató elemei 10 bájt hosszúságúak és a hívójel mellett az indikátorokat is 

tartalmazzák, együttesen alkotva az adatmező azonosítóját,
— a hossz- és kezdőpozíció adatok 2 bájton, bináris félszavak formájában tároltak,
— az adatmező kezdőcíme a rekord kezdetéhez és nem az Adatok rész kezdetéhez 

(báziscím) viszonyított.
Mind a LELTÁR, mind az ADAT állomány indexelt szekvenciális szervezésű. 

Az előbbi kulcsát a bibliográfiai rekordok logikai azonosítója, az adatlapokon is szereplő 
kitüntetett dokumentumazonosító (ISBN, ISSN, ezek hiányában MNBB-vel, illetve 
MNBS-sel jelzett nemzeti bibliográfiai pótszám) alkotja. Az ADAT rekordok kulcsa a 
rendszer által a felvitelkor generált, a LELTÁR rekordokban is tárolt folyamatos sorszám.

A nemzeti bibliográfia szakrendjét alkotó ETO szakcsoport adatait a bibliográfiai 
adattárolással analóg módon ETO-LELTÁR, illetve ETO-ADAT állományok tartalmaz
zák. A bibliográfiai és a szakrendi rekordok között közvetlen egymásra mutatás nincs. 
A releváns szakcsoport kiválasztását a bibliográfiai adatok között tárolt részletes szak
jelzet alapján egy speciális kereső algoritmus biztosítja az aktuális feldolgozáshoz hozzá
rendelt szakcsoport-állományokból. így ha egyidejűleg több szakcsoport-állomány is lé
tezik, az előállítandó kiadvány terjedelmétől függően előnyben részesített összevontabb 
vagy finomabb besorolás a szűkebb, illetve bővebb szakcsoport-állomány hozzárendelé
sével elérhető.
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INDEX
A II. Országos érembiennále díjazottainak kiállítása -> 494.
2nd Symposium on computer-aided diagnosis in perinatology ->  

421.
3. Nem zetközi miniatûrtextil biennálé -> 498.
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Academia Scientiarum Hungarica. Institutum Geographicum -> 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest).
Földrajztudományi Kutató Intézet 
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Ádám György (1922-). Perception, consciousness, memory ->

419.
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Ágh Attila ( 1941 —) -> 302/3.
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A gócs Imre (közrem.) -> 424.
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Ágoston György (1920-) (alapján) -> 393.
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M akkai László (1914-) -> 568.
Agrártudományi Egyesület -> Magyar Agrártudományi Egyesület 
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A  kiadvány-előállító alrendszer

A bibliográfiai kiadványok előállításával kapcsolatos teendőket három alapvető 
feladat köré csoportosítottuk :

— a kiadványba kerülő bibliográfiai rekordok kiválasztása,
— a kiadvány szerkezetének kialakítása, vagyis a kiválasztott rekordokból készülő 

szerkezeti elemek (bibliográfiai tételek, utalók, indextételek stb.) és azok sor
rendjének meghatározása,

— a szerkezetnek megfelelően a kiadvány teljes szövegének összeállítása.
A rekordkiválasztás — az aktuális programvezérlő táblázatban előírt kritériumok 

szerint — a LELTÁR rekordokban tárolt adatok tartalmának, valamint az ADAT rekor
dokban tárolt adatok létének vizsgálatán alapszik. Ennél bonyolultabb feladat a szer- 
kezetkialakítás. Itt a szerkezeti elemek közvetlen gépi rendezésével a kívánt sorrend nem 
volna elérhető, mivel:

— a szerkezeti elemekben kiírt adatok közül nem mindegyiket kell bevonni a 
rendezésbe,

— a rendezésre kerülő adatokat alkotó jelsorozatokat nem a tárolt illetve a kiíratás
ra kerülő formájukban, hanem attól eltérő módon, például bizonyos jelek elha
gyásával, mások értékének módosításával kell figyelembe venni,

— a betűrend ún. szisztematikus, vagyis a szabályok csak adatkategóriák előre meg
határozott sorrendjén belül érvényesülnek.

Nem kívánjuk a nemzeti bibliográfiai kiadványok kézi és gépi előállítására egyfor
mán érvényes könyvtári betűrendezési szabályokat kimerítően ismertetni. A probléma 
érzékeltetésére közlünk egy sorrendi példát (10. ábra), és megemlítünk néhány követel
ményt:

— az ékezetek és a központozási jelek a rendezésnél ,,lenyelődnek” ,
— az ö (ő), ü (ü) az о és a p, illetve az u és a v közé sorolandó, az egyéb magyar 

ékezetes betűk alapjelükhöz rendeződnek,
— a számok értéküknek (!) megfelelően sorolódnak (számnak tekintünk minden 

nem numerikus jellel határolt numerikus jelsorozatot, legfeljebb 9 jel hosszú
ságig),

— a római számokat arab megfelelőikként kell rendezni,
— az ún. csíki-csuki jelek (kódja: 06^ 6  ̂közé zárt jelsorozatokat figyelmen kívül 

kell hagyni (általában névelők),
— a kronologikus megjelölések között a századot az adott évszázad első éve elé kell 

rendezni. Például :
1900
XX. század
1901

A betűrendezési eljárás kidolgozásánál felhasználtuk a birminghami könyvtár
gépesítési projekt,13 valamint a Library of Congress14 néhány megoldási javaslatát.

Módszerünk vázlatosan a következő :
— a kiválasztott rekordokból munka-adatállományt állítunk elő, amely csak a ren-
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dezéshez szükséges adatelemeket tartalmazza már „kipreparálva” , vagyis át
kódolva, az adatkategóriáknak megfelelő elkülönítő kódokkal, ún. rendezési 
súlyokkal kiegészítve;

— a munka-adatállományból a szerkezeti elemek rendezési változatai, az ún. kulcs
rekordok készülnek;

— a kulcs-adatállományt SORT programmal rendezzük.
Amennyiben a kiadvány tételszámozott, és tartalmaz tételszámra hivatkozó, eseten

ként előre is mutató utalókat, a rendezést tételszám-generális és visszaírás követi. A ki
advány szövegének összeállítása a kulcs-adatállomány sorrendjében, a bibliográfiai és szak
rendi állományokban tárolt adatokból, a programvezérlő táblázatok által meghatározott 
módon történik. A táblázatok minden kulcsféleségre megadják, hogy milyen adatokat, 
milyen sorrendben, milyen központozási jelek és egyéb állandó jelsorozatok közbeikta
tásával és milyen tipográfiával kell kiírni. Az utóbbinak csak jelzése történik meg ebben a 
fázisban, a rendszerünkben kidolgozott, egyszerű kétjegyű tipográfiai parancskódoknak 
a szöveg megfelelő helyén való feltüntetésével.

A szövegszerkesztés során keletkező adatállomány a kiadvány teljes szövegét tartal
mazza — még — tipografizálatlanul és a rendszer belső kódjában. Ezt a kiíratási eljárásnak 
megfelelő program veszi át, és átalakítja a kiírató berendezés kódjába. Listaállomány 
előállításánál ez együtt jár a tipografizálással, vagyis a tipografízálási parancsok sornyom
tatón is megvalósítható — közvetlenül vagy helyettesítő eljárással (például félkövér betű
fajta helyett aláhúzás vagy többszöri nyomtatás) — részének végrehajtásával. Szedés
előkészítésnél ezt a feladatot a bibliográfiai rendszer egyszerű tipografízálási parancsainak 
a szedőrendszer bonyolultabb utasításrendszerébe való átültetése jelenti.

Eredmények, értékelés

1981 márciusában a bibliográfiai adatállomány 26 479 rekordot, analízisekkel 
együtt mintegy 70 000 rekordot tartalmazott. 1976-tól ez több mint öt év teljes magyar 
könyvtermését öleli fel. A bibliográfiai kiadványok üzemszerű előállítása mellett mint
egy „melléktermékként” könyvtári szolgáltatásra alkalmas katalóguscédulák is készül
nek, teljes adattartalommal. Az „Új Könyvek” című kiadvány részére hetente állítunk 
elő csökkentett adattartalmú cédulákat a legfrissebb dokumentumokról — elsősorban 
imprimatúrák feldolgozása alapján. Igény szerint lehetőség van az adatállomány megha
tározott részének különböző szempontú, tartalmú és formájú kiíratására, elsősorban az 
adatelőkészítést végző könyvtárosok munkájának megkönnyítése céljából. Ilyen például 
a személy-, illetve testületi nevek rendezett listája, utalótételek önálló kiíratása, tétel- 
szám-azonosító index stb., amelyek évente egy-kétszer készülnek. Napirenden van a mág
nesszalagos-adatszolgáltatás és a kurrens nemzeti bibliográfiákkal folytatható mágnes
szalagos adatcsere kérdése is.15

Jóllehet a rendszer lehetőségei még távolról sincsenek kiaknázva, meg kell emlí
tenünk alapvető korlátját is: a hetvenes évek első felének könyvtári elgondolásait tük
rözően kiadvány centrikus. A továbbfejlesztés iránya csak e körből való kilépés lehet:
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egy korszerű, könyvtári, illetve információs igényeket kielégítő online adatbázis kiépí
tése. Ehhez az első, reményt keltő lépés az intelligens terminál beállítása.
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NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁK MÁGNESSZALAGJAI KÖZPONTI
SZOLGÁLTATÁSKÉNT

SZŰCS ERZSÉBET

A nemzeti bibliográfiai feldolgozások (bibliográfiai leírás, a besorolási adatok köz
lése és a tárgyi feltárás) központi szolgáltatásként való terjesztése régi hagyomány. 
A nyomtatott füzetek, kötetek szerzeményezési és címleírási segédletként és a tájékoz
tatási, irodalomkutatási munkákban használatosak, a bibliográfiai tételek cédula-for
mában, mágnesszalagon vagy számítógépes hálózaton keresztüli terjesztése pedig men
tesíti a felhasználó könyvtárakat saját állományuk gyarapodásának a feldolgozásától. 
Ezzel nemcsak munka- és költségcsökkenés érhető el, hanem javulhat az egységes feldol
gozói szabályok alkalmazása útján az adott könyvtári szolgáltatás (pl. katalógus, bibliog
ráfia, jegyzékek) színvonala, s a használók szempontjából — a könyvtárközi egységesség 
megteremtése révén — egyszerűsödik a könyvtárhasználat.

Az Országos Széchényi Könyvtárban kialakított számítógépes rendszer, a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia rendszere (MNB rendszer) már a tervezés során számolt a mágnes- 
szalag szolgáltatás lehetőségével. A tervek szerint az MNB rendszer egyik kimeneti for
mája mágnesszalag lett volna, amely a hazai felhasználáson kívül csere-alapul is szolgál
hatott volna a nemzeti bibliográfiák tervezett mágnesszalagos adatcseréjéhez.1 Ismeretes, 
hogy e tervek mindmáig tervek maradtak.

Az MNB rendszer könyvtári követelményeinek megfogalmazása, a könyvtári szab
ványok változásai, illetve azok alkalmazása miatt elhúzódott. A költségek csökkentése 
és a rendszer mielőbbi üzembehelyezése érdekében született az a döntés, hogy a leg
első időszakban csak az alapvető bibliográfiai feladatok ellátásához szükséges programok 
készüljenek el.2 A mágnesszalagos változat kidolgozása azonban nemcsak kapacitás- 
hiány miatt váratott magára ezideig. Az MNB rendszer formátumának, valamint a re
kordok szerkezetének kialakítása az ún. MARC rendszerek3 alapján készült. Ennek lé
nyege az, hogy a mágnesszalagon tárolt rekordok szerkezetének felépítése könnyen kon
vertálható az ISO 2709 sz. szabvány4 követelményeinek megfelelő mágnesszalag-formá
tumra, a rekordok adatai pedig a bibliográfiai tételek és bibliográfiai leírások adatlemei- 
nek megfelelően, hierarchikus szerkezetűek. A cserére alkalmas szerkezet tehát lényegében 
adott a működő MNB rendszerben is, a nehézséget, a tisztázandó kérdéseket a szalagon 
szereplő adatok felírási módja jelentette (kódkonverziók; kódértelmezés; kapcsolódó 
rekordok adatainak jelölése stb.).

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



592 Szűcs Erzsébet

A szakirodalom a nemzeti bibliográfiai szalagok megjelenése óta foglalkozik a 
mágneshordozón való bibliográfiai adatcsere, illetve adatátvétel elméleti kérdéseivel, 
a SUPERMARC gondolatától az IFLA által irányított nemzetközi MARC hálózat5 
kialakításáért végzett munkáig. Az adatcsere érdekében különböző nemzeti bibliográ
fiai központok átalakították a hatvanas évek végén kialakított és már működő gépi rend
szereiket (Deutsche Bibliographie; SANB: South African National Bibliography), a het
venes évek közepén közösen dolgoztak ki bibliográfiai rendszereket (INTERMARC Cso
port6). Az IFLA a bibliográfiai adatcsere elősegítése érdekében közös formátumot dol
goztatott ki UNIMARC néven7’8. A Nemzetközi MARC Hálózattal foglalkozó munka- 
csoport a bibliográfiai adatcsere megszervezésére vonatkozó tartalmi, szervezeti, copyright 
kérdésekkel, egyeztetésekkel foglalkozott9 jl 0 . Az ISO revízióra tűzte ki a 2709-es szab
ványát és folytatta ennek további részleteit kidolgozó szabványosítási munkáját11.

Az MNB rendszer üzembeállítása idején tehát úgy tűnt, hogy egy-két éven belül a 
csere lehetőségek feltételei tisztázódnak és a különböző nemzeti bibliográfiai központok 
között — kétoldalú egyezmények alapján — megindulhat a térítésmentes bibliográfiai 
adatcsere. Az MNB szalagok programozói munkáját 1979—80-ban még nem volt érdemes 
elkezdeni, hiszen a különböző nemzeti és nemzetközi tervek, kísérletek, szerződések be
folyásolhatták az elkészítendő termékkel kapcsolatos követelményeket. (Az MNB rend
szer tervei szerint ui. mind a hazai felhasználók számára készülő szalag — hazai szabvá
nyok hiányában —, mind a külföldre szánt csereszalagok az ISO 2709. sz. szabvány és az 
UNIMARC formátum követelményei alapján álltak volna elő.) Elemző tanulmányok ké
szültek azonban a tervezett mágnesszalag-szolgáltatás tartalmi és szerkezeti kérdéseinek 
tisztázására az UNIMARC és az MNB rendszer összehasonlításáról, valamint az LC/MARC 
és az MNB rendszer összevetéséről (az utóbbi esetben az alkalmazott szabványok kü
lönbségeinek figyelembe vételével)12 .

A felkészülés idején nyilvánvalóvá vált, hogy az MNB szalagváltozatának kialakítása 
csak abban az esetben célszerű, ha mind az MNB szalagok, mind a cserébe beszerezhető 
nemzeti bibliográfiai szalagok szolgáltatása és országon belüli hasznosítása gazdaságosan 
megoldható.

A nemzeti bibliográfiai mágnesszalag hasznosításának lehetőségei:
— cédula formátumú szolgáltatás;
— SDI jellegű szolgáltatás;
— mágnesszalag helyi kiíratásra;
— mágnesszalag helyi kiegészítésre és kiíratásra;
— mágnesszalag helyi adatbázis építésre13.
A nemzeti bibliográfiai mágnesszalagon alapuló cédulaszolgáltatás a hagyományos 

bibliográfiai szolgáltatás modernizált változata. Ez egyszerűbb formában a hagyományos
nak megfelelő, egységes adattartalmú és adatelrendezésű cédula (ún. „unit-card”), vagy 
egy több igényt kielégítő, finomított, de egyben drágább változata a főlapokon kívül 
kiemelt adatokkal rendelkező: melléklapokat és utalókat is nyújtó szolgáltatás. Ha nem 
csak a bibliográfiai feldolgozást, hanem a cédulaelosztást is számítógép vezérli. Ebben az 
esetben a cédula-példányszámok változó mennyiségben való rendelése, teijesztése, — cé
dula utánrendelés is lehetséges — könnyebb és egyszerűbb mint a manuális rendszerek
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ben. A cédulaszolgáltatás a könyvtárakat mentesíti a katalogizálástól, a tárgyi feltárástól 
és a sokszorosítástól olyan kiadványok tekintetében, amelyek a cédulaszolgáltatás gyűjtő
körébe tartoznak. A szolgáltatást fogadó könyvtárak feladata marad azonban továbbra is

— a helyi adatok rávezetése a cédulákra,
— a cédula besorolás,
— a katalógusszerkesztés.

A z SDI jellegű szolgáltatások csak rendkívül ritkán alapulnak nemzeti bibliográfiai 
mágnesszalagokra. Ezt elsősorban a szalagokon szereplő dokumentumok típusa (zömében 
könyvek vagy könyvjellegű kiadványok) indokolja. Retrospektív irodalomkutatáshoz 
a periodikusan előállított, különböző tárgyú kiadványok leírásait tartalmazó mágnes- 
szalagok nem gazdaságosak. (Ehhez a nemzeti bibliográfiai adatbázisok meghatározott 
szempontú lekérdezése a célszerűbb). Alkalmazási területe — könyvtári segédletként — 
az előzetes rekordokból összeállítható szerzeményezési jegyzékek lehetnének. Jelenleg 
azonban még csak néhány nemzeti központi feldolgozás eredményeként létrejött mágnes- 
szalag tartalmazza az előzetes СП* rekordokat (British National Bibliography, Deutsche 
Bibliographie, Library of Congress szalagjai). Az MNB adatbázis 1981-től tartalmaz elő
zetes rekordokat 23 magyarországi kiadótól érkező és az MNB szerkesztőségben feldolgo
zott imprimatúrák alapján. Az előzetes leírások megjelenítésére mindeddig a nyomtatott 
kihatásokban nem kerülhetett sor, közlésük esetleg a mágnesszalagos kihatásban volna 
lehetséges.

A nemzeti bibliográfiai adatbázisokból leggyorsabban és legkisebb költséggel elő
állítható szolgáltatás a feldolgozott tételek (rekordok) mágneses adathordozón való „meg
jelentetése” , terjesztése. A szolgáltató központ megfelelően kialakított konverziós prog
ramokkal a teljes adatbázis anyagából, vagy annak gyarapodásából meghatározott időn
ként előírt formában készíti el a szalagokat és ezt továbbfelhasználás céljából a megren
delők számára rendelkezésre bocsátja a felhasználást elősegítő, általános könyvtári igénye
ket kielégítő programcsomagokkal együtt. A mágnesszalagon közreadott tételek formá
jukat tekintve lehetnek

— tételszerűek, vagy
— rekordszerkezetűek.
Tételszerű közlésmódot alkalmazott pl. a francia cédulaszolgáltatáshoz alkalmazott 

rendszer, a CANAC14 , ahol a mágneses adathordozón a bibliográfiai tételek a kihatáshoz 
szükséges adatokkal, központozási jelekkel és elrendezéssel jelentek meg. Ilyen jellegű 
szolgáltatás esetén a fogadó könyvtárak a megfelelő számítógép és kiíróegység alkalma
zásával — külön programozási ráfordítás nélkül — helyben állíthatnak elő katalóguscé
dulákat; esetleg — minimális programozói munkával — egyéb elrendezésű nyomtatott 
listákat is.

Ha a mágnesszalag a közölt bibliográfiai tételeknek megfelelő rekordokat struktú
rában közli (valamely kommunikációs formátum és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő sza
bályok alkalmazásával) a fogadó könyvtár egy továbbfejleszthető bibliográfiai feldolgo
zást kap, amelyet ugyan az előbb említett szolgáltatásokhoz viszonyítva nagyobb ráfor
dítással használhat fel, de a felhasználás módja többhányú lehet. A rekordszerkezetben 
közölt adatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a könyvtár válogasson saját igényei
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szerint a szalagon lévő rekordokból: azok adatait helyi adatokkal kiegészíthesse; az alap
rekord adataiból elhagyjon vagy a nem helyi sajátosságok szerint megválasztott formájú 
adatot átalakítson, stb. (Egyik változatának tekinthetjük azt, ha a mágnesszalagot — szá
mítógépes hálózatban működő közös adatbázishasználat esetén — már a helyi adatokkal 
együtt központilag állítják elő.)15 Az így már ,,helyivé” változtatott rekord alkalmassá 
válhat a könyvtár különböző feladataihoz szükséges kihatások elkészítéséhez. A fogadó 
könyvtár lehetőségei és igényei szabják meg azt, hogy ezeket a központi feldolgozásból 
és helyi kiegészítésből származó adatokat tartalmazó mágnesszalagokat milyen további 
felhasználásra szánják. A periodikusan érkező mágnesszalagok — kiegészítéseikkel 
együtt — képezhetik ugyanis az egyszeri, vagy csak néhány kihatást igénylő feladatok 
megoldását. (Ebben az esetben a kihatások i nyomtatott/sornyomtatott formájúak és az 
újabb tételek csak manuális úton sorolhatók be az alapnyilvántartásokba. Például: kataló
guscédula besorolás, jegyzékek összesítése vagy összesített indexei stb.) Fejlettebb vagy 
nagyobb költségvetéssel rendelkező intézmények számára azonban lehetőséget nyújt ez a 
típusú szolgáltatás arra is, hogy a rekordokat, vagy azok egy részét saját adatbázisukba 
építsék be. Ez azt jelenti, hogy a központi feldolgozásból származó rekordok egy helyi 
könyvtári számítógépes rendszerhez kapcsolódva az adott könyvtár különféle feladatai
nak ellátására alkalmazhatók (pl. kölcsönzési nyilvántartás; állomány-nyilvántartás, 
ellenőrzés, tájékoztatás stb.).

A vázolt modellek alapján is megállapítható, hogy bármelyik szolgáltatási formát 
választjuk is, mind a szolgáltató oldalán, mind a fogadó oldalán költségnövekedéssel, 
munkafolyamatok szervezésével, vagy átszervezésével kell számolni. Megtakarítás — egy 
jól működő szolgáltatás esetében — csak munkaerőben mutatható fel. Szolgáltatói ol
dalról a legnagyobb ráfordítást a nyomtatott szolgáltatások kifejlesztése és fenntartása 
követeli meg. Ugyanekkor ez a szolgáltatás eredményezi a fogadó könyvtárak számára 
a kvalifikált munkaerő megtakarítását. Közepes ráfordítást igényel a szolgáltató vagy a 
fogadó intézmény részéről a mágnesszalagok felhasználása kiíratások céljára: a szolgál
tatás alkalmazásához szükséges szoftverek elkészíttetésére és a hardver beszerzésére 
vagy bérlésére van szükség. A fogadó intézmény szempontjából a legnagyobb költség- 
és munkaerőigényt a központi feldolgozásokhoz kapcsolt saját adatbázis fenntartása 
jelenti, viszont csak ez az eljárás eredményezhet egy — a hagyományos üzemmel már 
össze sem hasonlítható — magasabbrendű könyvtári üzemet.

Az elmondottakból is következik, hogy a nemzeti bibliográfiai feldolgozásokon 
alapuló további felhasználásokra, a mágnesszalagok magyarországi terjesztésére, a terve
zett szolgáltatás formájára vonatkozó döntés csak a hazai sajátosságok vizsgálatán, a 
felhasználás lehetőségeinek figyelembe vételén alapulhat.

Az MNB adatbázis bibliográfiai állományának adataiból való cédulaszolgáltatás 
csak abban az esetben követeli meg a központi célú felhasználásra kerülő mágnesszalag 
előállítását, ha az üzemelő rendszer és a cédulaelőállító rendszer más szervezeti keretben 
és más számítógép alkalmazásával működnék. Az MNB rendszere jelenleg is alkalmas 
változó adattartalmú bibliográfiai cédula előállítására. Nem megoldott azonban a cédu
laszolgáltatás szolgáltatás oldala. Ebből a szempontból sajnálatos, hogy a „Magyar Nem
zeti Bibliográfia” füzeteinek kurrens megjelenésével, illetve a magyarországi könyvtári
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szabványok kialakításával egyidejűleg (1948, ill. az 1950-es évek) nem alakult ki önállóan, 
vagy valamely könyvtár bázisán a cédulaszolgáltatás központi szerve. (A könyvtáraknak 
ugyan volt és van módjuk arra, hogy beszerzési és katalogizálási segédletként használják 
a ,,Magyar Nemzeti Bibliográfia” különböző sorozatait, lehetőségük van arra is, hogy 
a könyvkereskedelmi forgalomba kerülő könyvekről, a Könyvtárellátóval való szerződés 
alapján, a megrendelt könyvekhez katalóguscédulát kapjanak16 , azonban gyűjtőköri és 
technikai problémák miatt ezek a szolgáltatások nem mentesítik a könyvtárakat a ki
egészítő feldolgozások és sokszorosítások elvégzésétől.)

A katalóguscédulák tartalma ugyanis valóban kapcsolható egy-egy központi feldol
gozó könyvtárhoz, vagy a nemzeti impresszumot feltáró nemzeti bibliográfiai sorozatok 
tételeihez, de a cédulaellátás/szolgáltatás ezen kívül még számos szellemi és technikai 
munkát követel meg. Nevezetesen :

— gyűjtőköri, tipológiai szabályozást;
— a katalóguscédula adattartalmának meghatározását, az adatok megállapításának 

szabályozását különböző típus-igények szerint;
— az igények egyeztetése, az új módszerek, alkalmazások bevezetése érdekében 

szakmai tanácsadó szervezet működtetését;
— háttérkatalógus építését, katalógusfajtánként külön-külön;
— katalogusépítési tájékoztató megjelentetését a visszamenőleges javításokról és 

azok indokolásáról;
— cédula-megrendelés nyilvántartó rendszer (lehetőleg automatizált rendszer) 

kiépítését és üzemeltetését;
— jó színvonalú katalóguscédula előállítását, megfelelő mennyiségű melléklappal 

és utalóval;
— katalóguscédula terjesztési részleg felállítását.
A fenti feltételek megfelelő színvonalú teljesülése esetén a szolgáltatást felhasználó 

intézmények valóban hasznos segítséget nyerhettek volna, Ш. nyerhetnének a jövőben. 
A gyűjtőköri és feldolgozási szabályzatok (részben a feldolgozó szabványok kiegészítése
ként) saját feldolgozásra való alkalmazása a könyvtárak katalógusainak egységességét biz
tosítanák. Az indokolt javítások következetes véghezvitele és az egységes elvek alkalma
zása a saját feldolgozásban készült katalóguscédulák javítását, egységesítését is elősegíte
né. A központi cédulaszolgáltatás bevezetése egyes könyvtárakban csökkentené, má
soknál megszüntethetné, vagy csak a katalógus karbantartási munkáira redukálhatná 
a feldolgozói munkát. (Természetesen a cédula fogadása a megrendelő könyvtárak
ra hárul : cédularendelés, átvétel, ellenőrzés, helyi adatok rávezetése, beosztás a meg
felelő katalógusba és a javításokkal járó tevékenység.) Ha Magyarországon létrejött volna 
egy könyvtári bázisú (nem kereskedelmi tevékenységhez kötődő) központi cédula
szolgáltató üzem — a nemzeti impresszum feldolgozásainak cédula formában való ter
jesztésére — az MNB számítógépes rendszerének hozzákapcsolásával könnyen megoldható 
lett volna a különböző típusú igények kiszolgálása, illetve az eltérő gyűjtőkör miatt a 
hiányzó dokumentumtípusok bibliográfiai leírásainak központi feldolgozása (vö. pl. az 
Uj Könyvek és a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája eltérő gyűjtőkörét); 
az átfutási idő csökkentése stb. Ma már csak országos összefogással valósítható meg egy
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feladatát teljességgel betöltő központi cédulaszolgáltató rendszer. Hiszen ez pénz—, 
hely- és létszámigényes feladat, s az eredmény (létszámcsökkenés, a katalógusok színvo
nalának növekedése, a katalógusépítés gyorsítása) nem a szolgáltató szervezetnél, hanem 
a szolgáltatást igénybe vevő szervezetnél jelentkezik. Még ha egy ilyen jellegű központi 
szolgáltató intézmény a távlatokban önfenntartóvá válhatna is, ami kétséges, a meg
alakulásához szükséges feltételek biztosítása, a későbbiekben a tanácsadó szervezet fenn
tartása csak központi szervezéssel és segítséggel jöhet létre.

Kevesebb központi ráfordítást kíván meg az MNB rendszerre alapuló mágnesszalag
szolgáltatás bármely formája, annak ellenére, hogy a szolgáltatással kapcsolatos szabályo
zási és módszertani tevékenységek ugyanúgy terhelik a szolgáltató intézményt, mint a 
cédulaszolgáltatás esetében. A felhasználói programcsomagok elkészítésén kívül egyszeri 
programozási költséggel megoldható, hogy a füzetek anyagából félhavonta, vagy nagyobb 
időközönként mágneses adathordozón is „megjelenjenek” a bibliográfiai tételek, esetleg 
módosított tétel vagy adattartalommal is. A félhavi szalagelőállító futások költsége „cso
mag” (nem egyedi kívánságok alapján történő) szolgáltatás esetén nem jelentős, különö
sen, ha a költségek több felhasználó között oszlanak meg.

A hazai szalagfogadás lehetőségeit a könyvtárak által alkalmazható számítógépek 
és a hozzátartozó ki- és bemeneti egységek sokfélesége korlátozza. Bármilyen közlés
módban is tartalmazzák a mágnesszalagok a bibliográfiai tételeket, megjelenítésükhöz spe
ciális jelkészletű (kis és nagy betűk, legalább a latin betűkhöz tartozó ékezetek és egyéb 
speciális jelek) kiiróegységek (somyomtató/display) szükségesek. Az alapfeldolgozáshoz 
használt bővebb jelkészlet ugyan konvertálható szűkebb jelkészletre (jelegyeztetés alap
ján), de ha az alkalmazott kiiróegységek könyvtáranként más-más jelkészlettel rendel
keznek, akkor a konverziót minden könyvtár számára külön-külön kell elvégezni. A foga
dó könyvtár által használatos számítógép tulajdonságai is meghatározzák az alkalmazható 
felhasználói programok jellemzőit, a mágnesszalagfogadás technikai oldalát. Ennek ered
ményeként a mágnesszalag-szolgáltatáshoz elvben hozzátartozó programcsomag elkészí
tése feleslegessé, esetleg nem eléggé kihasználttá válhat, ugyanakkor a konverziós és 
alkalmazási programok elkészítése és használata országosan megtöbbszöröződik.

Sajnálatos — közismert és egyelőre megváltoztathatatlan adottság—, hogy a ma
gyarországi könyvtárak a legkülönbözőbb típusú, kapacitású számítógépekhez férhetnek 
hozzá. A nehézségek, a helyi fejlesztési ráfordítás volumene számos könyvtárat ijeszt
het el attól, hogy a Magyarország területén megjelenő könyvek adatait tartalmazó mág
nesszalag-szolgáltatást alkalmazza, ezért inkább hagyományos vagy automatizált for
mában tovább folytatja saját könyvtári feldolgozását, megszázszorozva ezzel egy-egy 
dokumentum könyvtári feldolgozását, nyilvántartását. A fogadó könyvtárak számára a 
szalagok fogadásával kapcsolatos ráfordítás csak akkor jelenthetne valóságos előnyt, ha 
— a mágnesszalag-szolgáltatás beindításával egyidejűleg, vagy röviddel azután — a külföldi 
könyvbeszerzések bibliográfiai leírásai is elérhetők lennének szalagon.

A tervezett MNB szalag tartalmában, szerkezetében alkalmas lenne arra, hogy a 
bibliográfiai adatcserébe bekapcsolódva csereszalagként szolgáljon, lehetővé téve ezzel 
a számítógépes rendszerrel működő külföldi nemzeti bibliográfiák géppel olvasható 
adatainak beszerzését.
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A nemzetközi MARC hálózat elvei értelmében a nemzeti bibliográfiai mágnes- 
szalagok adatcseréje kétoldalú megegyezések alapján, UNIMARC formátumban valósul 
meg majd a jövőben.17 Tudomásunk szerint bibliográfiai adatcsere, az IFLA által terve
zett formában, mindeddig még nem vált valóra.18 A nemzeti bibliográfiai rendszerek 
együttműködése lényegében 1971 óta azonos szinten, a szalagok megvásárlásával és azok 
adaptálásával valósul meg.19 Magyarország számára tehát a szalagszolgáltatásba való be
kapcsolódás útja jelenleg csak a szolgáltatásokra való előfizetés lehet.20 Az egyes bib
liográfiai központoktól való beszerzés esetenként más-más konverziós programok elké
szíttetését és alkalmazását kívánná meg, egy központibb jellegű mágnesszalag-szolgáltatás 
beszerzése (pl. a Library of Congress MARC szalagjai vagy a British Library által terjesz
tett BNB és LC szalagok) redukálná ugyan a konverziós eljárásokat, de ugyanakkor a to
vábbfelhasználás lehetőségei is csökkennének. A szalagok beszerzésének és használatának 
célja a hazai külföldi gyarapodás beszerzésének és feldolgozásának segítése, koordinálása. 
Ha egy-egy bibliográfiai rekord mágnesszalagon való közlése a dokumentum megjelené
séhez viszonyítva késedelmes, a magyarországi felhasználók nem mentesülnek a meg
rendelési és feldolgozási munka egyes fázisaitól sem. A nemzeti bibliográfiai szalagok 
adatközlése sem naprakész (általában 3—6 hónapos átfutási idővel dolgoznak), a Library 
of Congress szalagjain közölt tételek viszont ennél jelentősen hosszabb átfutási idő után 
kerülnek közlésre.21

A legfőbb problémát azonban a szalagok kezelése, ill. a kezeléssel kapcsolatos 
költségek jelentik. Az előfizetési díjak (az LC szalagok 1981-es előfizetési ára: 6—7000 
dollár volt)22 elenyészőek a kezeléssel kapcsolatos költségekhez képest. Az előző
ekben vázolt modellek alapján megállapítható, hogy a szalagok csak kiíratás célú fel- 
használása a magyarországi könyvtárak igényeinek kielégítésére nem elegendők. Az ész
szerű felhasználás (egy adott beszerzendő vagy beszerzett könyvhöz a bibliográfiai tétel/ 
rekord kapcsolása) csak a géppel olvasható rekordok adatbázisba vételével, visszakeresésé
vel és egyedi közlésével érhető el. Bár — a köztudattal ellentétben — a Library of Congress 
szalagjai nem fedik le a kurrens világirodalmi könyvtermést,2 3 a feldolgozott kiadványok 
nagy száma és a magyarországi beszerzések száma között még mindig számottevő a kü
lönbség, (kb. 200 000 rekord/év; kb. 45 000 könyvbeszerzés/év.)24 A magyarországi 
könyvbeszerzések zöme az utolsó 3—4 évben megjelent könyvekre szorítkozik (több pél
dányos beszerzések esetében különböző években való beérkezéssel is), így legalább 
600—800 000 rekord adatbázisban való tárolása, kezelése, többszöri lekérdezése lenne 
szükséges ahhoz, hogy a releváns rekordokból könyvtári szolgáltatás (és a vele kapcso
latos nemzeti központi lelőhelynyilvántartás) nyújtható legyen.

A technikai, költségvetési feltételek biztosítása azonban önmagában még nem 
elegendő a bibliográfiai tételek magyarországi hasznosításához. Egy központi, országos 
könyvtári adatbázis felépítéséhez, fenntartásához meg kell oldani az adatok szétsugárzásá- 
nak feltételeit, vagyis :

— az adatok adaptálását;
— a szolgáltatás terjesztését.
A katalogizálási-bibliográfiai szolgáltatás sajátossága miatt a beérkező rekordok ada

tai változtatást kívánnak : a magyarországi feldolgozói/katalogizálási munkában alkalmazott 
szabványok miatt az érkező — adataiban eltérő közlésmódú rekordok — közvetlenül nem
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használhatók fel,25 ,26 A releváns rekordok adatbázisba építésekor tehát — a szolgál
tatást megelőzően — az adatok adaptálását is el kell végezni. (Gépi konverzióval csak a 
rekord egyes adatai, vagy a besorolási adat egységesítése végezhető el: a bibliográfiai 
leírásban és a tárgyi feltárás részében az adaptálás emberi beavatkozást igényel.) Csak az 
ilyen módon „honosított” rekordok válhatnak könyvtári célú alaprekorddá, és alkot
hatják a magyar könyvtári adatbázis egy részének alapegységét.

Az adatbázisból való szolgáltatás — külföldi beszerzések adatainak terjesztése 
esetén — zömében egyedi (a dokumentumokra, és nem azok adataira vonatkozóan egye
di) kívánságokon kell alapuljon. A szolgáltató rendszernek tehát biztosítania kell az 
egyedi lekérdezés, megrendelés lehetőségét is.

A mágnesszalag-fogadás és szolgáltatás nehézkessége, költségessége, a cédulaszol
gáltatás technikai problémái indokolták a hetvenes évek közepén megindult könyv
tárgépesítési fejlesztéseket, a napjainkban már hálózatként is működő, közvetlen elérésű 
könyvtári adatbázisok használatát. Jelenlegi ismereteink szerint a megosztott feldolgozás
sal működő könyvtári számítógépes hálózat mind a hazai, mind a külföldi dokumentu
mok feldolgozása és ezek felhasználása esetében színvonalasabb, az igényeket sokrétűb
ben kielégítő és kevésbé költséges eljárásmódnak bizonyul.2 7 Az automatizált könyvtári 
szolgáltatások fejlesztésének tervezése során tehát alternatív lehetőségként figyelembe 
kell venni a hálózatok útján illetve azok alkalmazásával építhető szolgáltatásokat is.

Külföldi adatbázisokhoz való kapcsolódásra ma már Magyarországon is van pél
da.2* A jelenlegi felhasználás egyelőre online irodalomkeresésre irányul amelynek ered
ményeként online vagy offline üzemmód alkalmazásával, papírhodozón jelennek meg 
a releváns adatok. Felmerülhet az a gondolat, hogy egy könyvtári szolgáltató központ 
— amely egyben a nemzeti könyvtári adatbázis kezelője, fenntartója is — külföldi háló
zatokon keresztül, nemzeti bibliográfiai, vagy nemzeti bibliográfiai adatokat tartalmazó 
adatbázisokhoz kapcsolódva — kereséseket végez és csak a releváns rekordok adatait 
szerzi be mágneses adathordozón. (A felmérhető adatok szerint a hálózatok útján ér
kező rekordok költsége magasabb ugyan, mint a mágnesszalagos szolgáltatásban érkező
ké, de a ráfordítás összköltsége (azaz az egy releváns rekordra jutó költség összege a két 
szolgáltatás fajtánál) jóval kevesebb, mint a szalagos szolgáltatások fogadása esetében.)

A nemzeti szolgáltatás mind a hazai, mind a külföldről érkező feldolgozások eseté
ben kiterjeszthető lenne a közös könyvtári adatbázist használó hálózati formára is.29 
Természetes azonban, hogy a közeljövőben még nem nélkülözhető a többi szolgáltatási 
forma-változat sem. A cédulaszolgáltatás minden könyvtártípus számára még sokáig 
nélkülözhetetlen a gazdaságos munkaerő kihasználás és a jó színvonalú olvasói kiszol
gálás érdekében. A mágnesszalag-szolgáltatás hazai kifejlesztése és alkalmazása egyes 
könyvtárak munkáját már napjainkban is segíthetné, fejlesztené, de segítséget nyújthatna 
ahhoz is, hogy a jövőben majd számítógépes hálózatban működő könyvtárak az új tech
nikára, az azzal kapcsolatos könyvtári feladatok megoldására felkészüljenek.
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JEGYZETEK

1. Kézirat. SZL 746755 sz. (1974. okt. 21.) Ügyirat
2. Kézirat. SZL 761984 sz. (1976. nov. 11.) Ügyirat
3. A Library of Congress és a British National Bibliography MARC formátumai:

A MARC format: Specifications for magnetic tapes containing catalog records for books. 5. ed.
Washington, LC. 1972.
Uj kiad.: MARC formats for bibliographic data. LC Washington, LC. 1980.
BNB MARC format. London, BNB, 1972.
Későbbi kiadása: UK MARC Manuel. London, BL, 1975.

4. ISO 2709 — Documentation. Format for bibliographic information interchange on magnetic 
tape. 1. ed. 1 9 7 3 ;2 .e d .1981.

5. WELLS, A J . International MARC Network: A study for an international bibliographic data 
network. London, IFLA-UBC, 1977.

6. Franciaország, Belgium Svájc együttműködésében. Közös formátumuk:
InterMARC: Format bibliographique d ’échange pour les monographs. Manuel. Paris, Groupe 
InterMARC, 1975.

7. MARC international format. Provisional draft. Paris, IFLA, 1975. utóbb:
UNIMARC: Universal MARC format. London, IFLA -UBC, 1977. ; 2. ed. 1980.

8. Towards a common bibliographie exchange format? Proceedings. . .  Bp. OMKDK, 1978.
9. International access to MARC records: a summary report. Prep, by the International MARC 

Network Study Steering Committee. London, IFLA-UBC, 1980.
10. Ownership and distribution of bibliographic data. Prep, by L. S. MARUYAMA, D .E . 

WEBSTER. Washington, LC, 1980.
11. Working paper. Standardization of the implementation codes (character positions 6 - 9 )  in the 

ISO 2709 record label. Prep, by H. AVRAM, et al. (3. Sept. 1980.)
12. NYÁRINÉ GRÓFCSIK Erika: A magyar nemzeti bibliográfia adatszolgáltatásának lehetősége 

mágnesszalagon. Kézirat, 1981.
SZŰCS Erzsébet: Az LC/MARC II és az MNB formátum összehasonlítása. Kézirat, 1981.

13. A „helyi” fogalma értelmezhető egy könyvtárra vonatkozóan, nemzetközi szolgáltatások ese
tében azonban helyinek minősülnek a továbbszolgáltatással foglalkozó nemzeti bibliográfiai 
központok is.

14. Symposium on „Use of machine readable data from external sources in large research libraries 
and library systems”. IFLA, Section on Mechanization. Brussels, 1977. — Chauveinc, Marc. 
The French network: CAPAR.

15. Ld. pl. az OCLC (Ohio, USA) gyakorlatát
16. 1982 januárjától a könyvkereskedelmi forgalomba kerülő könyvek katalóguscédulái az MNB 

adatbázisból, az MNB Szerkesztőségben végzett feldolgozások alapján készülnek. (A feldolgozás 
átfutási ideje : 5 nap.)

17. AVRAM, H. D.: McCallum, S.K.: UNIMARC. IFLA Journal, 8. 1982 .1 . p. 5 0 -5 4 .
18. Az IFLA 1980. évi konferenciáján való megállapodás alapján öt nemzeti bibliográfiai központ 

kísérletet folytatott nemzeti formátumuk UNIMARC formátumra való konvertálhatóságáról. 
A kísérlet eredményeinek ismertetése az 1981-es konferencián elmaradt.

19. Elsőként, 1971 óta, a Brit Nemzeti Bibliográfia (későbbiekben a Brit Nemzeti Könyvtár) vásá
rolta meg és adaptálta a Kongresszusi Könyvtár szalagjait. A Kongresszusi Könyvtár 1979-től 
csereszalagként átveszi a Brit- és a Francia Nemzeti Bibliográfia szalagjait. Felhasználásukra 
1980. decemberéig még csak kísérlet sem történt.

20. A Kongresszusi Könyvtár munkatársainak szóbeli közlése szerint — 1980. dec. — a bibliográ
fiai adatcsere bevezetése esetén a Kongresszusi Könyvtár rekord-rekord elszámolást vezet majd 
be.

21. 1980 novemberében szúrópróbaszerű kereséssel összehasonlítottuk az M N B .K B  füzetekben 
(3 füzet releváns anyaga) közölt tételek és a Kongresszusi Könyvtár feldolgozási ideje közötti
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különbséget. Az 550 bibliográfiai tétel kereséséből 153 (ebből 16 nem magyar nyelvű) doku
mentumot dolgozott fel a könyvtár, átlagosan 194 nappal későbben, mint a Magyar nemzeti 
bibliográfia.

22. Library of Congress. Machine readable cataloguing (MARC): General information about LC 
MARC tapes. Washington, LC, 1979.

23. REMARC Database News. 2. 1982. 1. p. 2,4.
24. 1980. novemberében az OSZK Könyvek Központi Katalógusához 1980. szeptemberében és 

októberében érkezett bejelentéseiből 328 műre keresést végeztünk az OCLC adatbázisában. 
A találatok száma 214 (65%) volt; ebből az LC szalagon 177 tétel volt található, de 13 tétel 
esetében az LC adatbázisba kerülés dátuma későbbi, mint a bejelentés OSZK-ba érkezésének 
dátuma.

25. A bibliográfiai leírási szabványok (MSZ 3424 és 3440-es szabvány család) a nemzetközi ISBB- 
ken és az IFLA nemzetközi ajánlásain alapulnak ugyan, de végleges kialakításuknál a magyar 
nemzeti sajátosságokat is figyelembe vették. Hasonló eltérésekkel a külföldi nemzeti bibliog
ráfiai szalagok adatközlésénél is számolnunk kell.

26. Az 1980. novemberében végzett összehasonlító vizsgálatnál a címfej megválasztásánál 7,5%-os 
eltérést, a melléklap rendszavak megválasztásánál 36%-os eltérést állapítottunk meg. A beso
rolási adatok közlésmódja tekintetében 11%-os különbség volt kimutatható.

27. Perspectives on. . . Library networks and resource sharing. Ed. S. CRAWFORD. = Journal of 
the American Society for Information Science. Nov. 1980.

28. TÓTH В.: Online számítógép-kapcsolatok nemzetközi adathálózatok utján — a SZTAKI tapasz
talatai. = TMT. 29 .1982. 7. 265-272 . p.

29. COLTÖN, B.B.; SCHWARZ, R. A.: An analysis of the use o f the MARC communications for
mat structure for the online distribution of bibliographic information. McLeen, MITRE, 1979. 
(MITRE technical report: 79W00228).

ELEKTRONIKUS „SZUPERINDEX” kísérleti üzemére készül az amerikai Superindex 
Inc. Mintegy 650, gyakran használt természettudományi, műszaki és orvostudományi 
referenszmunka mutatójának 1 millió tételét tartalmazza ez az adatbázis, amelynek szer
vezése 15 éve folyik. Kipróbálásában egyetemek, vállalatok és szövetségi kormányszervek 
vesznek részt. A kísérlet után tovább bővítik az adatbázist, s a tervek szerint még 1982- 
ben hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság számára a Dialog Information Service útján.

(Adcanced Technology — Libraries, 1982. márc.)
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INTELLIGENS TERMINÁL ALKALMAZÁSA 
A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA SZÁMÍTÓGÉPES

RENDSZERÉBEN

VAJDA GÁBOR

A Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszerének adatrögzítő berendezé
se — 1977 óta — egy MULTICODE 913 lyukszalagírógép. Több éves üzemeltetési tapasz
talat alapján megállapítható, hogy ez a gép a bibliográfiai rendszer első időszakának igé
nyeit alapvetően kielégítette. 1980-ra azonban — a gép elöregedése, a bonyolult, időigé
nyes, öt cég együttműködését igénylő és ezért bizonytalan üzemelési rend (lel. Nyáryné 
Gróf esik Erika—Szűcs Erzsébet cikkének 1. ábráját), valamint a feldolgozás egyszerűsí
tésének és gyorsításának igénye miatt — a rendszer „kinőtte” adatrögzítési lehetőségét és 
égetővé vált egy új berendezés beszerzése. A beszerzendő géppel szemben támasztott 
követelmények részben megegyeztek a lyukszalagírógép megrendelésekor figyelembevet- 
tekkel (vö. Nyáryné Gróf esik Erika-Szűcs Erzsébet cikkével), de az új gép segítségével 
egyszerűsíteni kívántuk az adatrögzítést és az egész feldolgozási folyamatot, nagyobb fel
dolgozandó mennyiséggel lehetett számolni, és reális — bár távlati — igényként felmerült 
az adatállományhoz (az MNB adatbázisához) való közvetlen (online) hozzáférés is. 
Olyan berendezést kellett keresnünk, amely:

— biztosítja a közvetlen kapcsolódást a Számítástechnikai Koordinációs Intézet 
(SZKI) Siemens gépéhez;

— perifériái (képernyő és nyomtató) alkalmasak a számítástechnikai gyakorlatban 
szokatlanul bonyolult jelkészlet megjelenítésére;

— a Nyomdaipari Fényszedő Üzem igényeinek megfelelő mágneses adathordozón 
(mágneskazettán) képes megjeleníteni az MNB kiadványainak anyagát.

Lényeges korlátozó feltétel volt a rendelkezésre álló pénzösszeg és az, hogy a beruházás 
tőkés devizát nem igényelhetett. Választásunk az SZKI Hardware Laboratóriuma által
1978-ban kifejlesztett TS 51 intelligens terminálra esett, amelyet az SZKI — megrende
lésünk alapján — az MNB rendszer irényeinek megfelelően átalakított.

A terminálok a távadatfeldolgozás korszerű eszközei, a felhasználó és a számítógép 
összekapcsolása a feladatuk. Általában az inputok és outputok megjelenítésére, illetve a 
géphez való eljuttatására, és a gépi feldolgozás vezérlésére alkalmasak. A legelterjedtebb 
terminál a display (alfanumerikus megjelenítő), melynek billentyűzete és képernyője az 
információ be-, illetve kivitelére szolgál. Általában rendelkezik a telefon- (vagy telex) 
vonalhoz, és ezen keresztül a számítógéphez csatlakozást biztosító modemmel, és egy kis
teljesítményű sornyomtatóval, ami a terminál és a számítógép közötti párbeszéd nyomta
to tt .jegyzőkönyvét” (hardcopy) állítja elő, ha szükséges. Bár a display sok esetben ki
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elégítő szolgáltatást nyújt (szakmánkban egyre elterjedtebb alkalmazási területe az adat
bázisok online lekérdezése), egyre fokozottabb az igény az intelligens terminálok haszná
latára. Ezek — programozhatóságuk és saját háttértárolóik révén — olyan mikroszámí
tógépek, amelyek a display-nél már említett funkciókon kívül alkalmasak:

— adatelőkészítésre, szövegszerkesztésre;
— kisebb, nagygépet nem igénylő ellenőrzések elvégzésére;
— helyi listázásra;
— különböző adathordozókon való megjelenítésre (leggyakrabban hajlékony mág

neslemez (floppy disc) és mágneskazetta);
— megfelelő felhasználói programokkal egyéb speciális feladatok elvégzésére. 
Ennek illusztrálására néhány példa az általunk megvásárolt terminál eddigi alkal

mazásai közül:
— MÁV rendezőpályaudvarok információs és irányítási rendszere;
— optikai köszörűgépek vezérlése;
— húsipari nagyvállalatok számláló, termelésirányító rendszere;
— raktári készletnyilvántartó rendszer az IKARUS gyárban.
Az MNB gépi rendszerében alkalmazott terminál szolgáltatásai a következők:
— helyi adattárolás hajlékony mágneslemezen;
— helyi listázási lehetőség;
— offline adatelőkészítés;
— több (jelenleg három) munkahely egyidejű kiszolgálása;
— online kapcsolattartás a Siemens 7536 számítógép BS 2000—es operációs rend

szerével;
— mágneskazetta előállítása a számítógéptől kapott adatokból a fényszedés számára. 
A terminál az alábbi részekből áll (1.ábra):
— M51 mikroprocesszoros vezérlő egység;
— 3 db alfanumerikus megjelenítő egység (DME 031) a hozzátartozó billentyűzet

tel;
— 4 db hajlékony lemezes háttértár, amiből egy a rendszerprogramokat tartalmaz

za, három pedig felhasználói célokat szolgál. Minden munkahelyhez 1—1 lemez
egység tartozik (MOM ЕС 5079);

— 1 db NDK gyártmányú grafikus sornyomtató (DARO 1154);
— 2 db mágneskazettás egység (DCDL);
— 1 db szinkron modem (VT 60200).
A terminál üzemeltetéséhez nem szükséges speciális környezet, 220 V-os árammal 

működtethető, normál szobahőmérsékleten. Az intelligens terminál funkcióit megvaló
sító szoftver alapvetően két részre tagolható:

— operációs rendszer;
— felhasználói programcsomagok.
Az operációs rendszer feladatai :
— több felhasználói program egyidejű futtatásának biztosítása;
— kapcsolattartás a felhasználóval;
— egységes hibakezelés.
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1. ábra
1. Rendszerlemez
2. Felhasználói lemezek
3. Munkahelyek (display klaviatúra egység)
4. Mágneskazettás egység
5. Nyomtató

A felhasználói programcsomag fontosabb szolgáltatásai:
-  INIT -  lemez inicializálás, a gyári lemezek felcímkézése az operációs rendszer

igényeinek megfelelően ;
— KATAL— a rendszer- illetve felhasználói lemez katalógusát (a rajta tárolt fájlok

neveit) szolgáltató program;
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LOGON: KAPCSOLATTARTAS A BS-2888-ES OPERÁCIÓS RENDSZERRELFORMÁTUM :
LOGONA PROGRAM ÁLTÁL ÉRTELMEZETT PARANCSOK ASVSÍ:< TERMINALPARANCS>APUTÍ:< FILENEV1> t, C ' < PSU1>'1 
AGETÍ:C < FILENEV2 >C,Cx<PSUZ > ' Э I 
APRT1:CN3 
APNCt:CB/N3 
ADIGí:ADISí :C < SZEKTORCIM >,<HOSSZ >]ACASÍ:C0^11 
AENDÍ

SYS : PARANCS ATADAS A TS-51 RENDSZERNEK 
PUT: FILE BEVITEL DISZKETTRGL A NAGYGÉPBE 
GET- FILE KIHOZATAL A NAGYGÉPBŐL DISZKETTRE PRT: FILE NYOMTATÁSA A NAGYGÉPBŐL N ESETEN KULCS NÉLKÜL 
PNC: FILE LYUKASZTÁSA A NAGYGÉPBŐLВ ESETEN BINÁRISÁN ES KULCS NÉLKÜL N ESETEN KULCS NÉLKÜL
DIG= A DIGITALIZÁLÓ ADATAINAK BEKÜLDÉSE A NAGYGÉPBE 
DIS: DISZKETT TARTALOM SZEKTORONKÉNTI BEKÜLDÉSE

<SZEKTORCIM> •• AZ ELSŐ ELKÜLDENDŐ SZEKTOR CIME 
< HOSSZ > -• AZ ATKULDENDO SZEKTOROK SZAMADEFAULT = A TELJES LEMEZ ÁTKÜLDÉSÉ 

CAS- FILE KIHOZASA MÁGNESES KAZETTÁRA 
SPECIALIS FORMÁTUMBAN 0/1. = KAZETTA DRIVE CIME 

A FELSOROLT PARANCSOKTÓL ELTERO BÁRMELY SZÖVEG 
TOVÁBBITODIK A BS-2880 FELE

2. ábra

— COPY — fájlok másolására szolgáló program;
— ERASE — fájlok törlésére szolgáló program;
— CLOSE — fájlok lezárására szolgáló program;
— PRINT — fájlok listázására szolgáló program;
— DUPL — teljes lemez másolására szolgáló program.
Ezeken az alapprogramokon kívül a tulajdonképpeni intelligens terminál funkciók 

megvalósítását szolgálja az EDITOR — szövegszerkesztő program, amely hatékonyan tá
mogatja a helyi adatelőkészítést, javítást; és a LOGON program, ami a BS 2000-es operá
ciós rendszerrel való kapcsolatteremtésre szolgál. A terminál Assembler nyelven progra
mozható, ezt támogatja az ÁSS program, a TRIAL program pedig az elkészült programok 
belövésére használható. Az operátor munkáját segíti a HELP program, amely az operátori 
kézikönyvnél rövidebb formában tájékoztatja a felhasználót a használni kívánt program 
paramétereiről, a program futása során használható parancsok formájáról és céljáról. 
(A 2. ábrán például a HELP:LOGON parancs hatására a képernyőn megjelenő informá
ció látható.)
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A jelkészlet а к 1 avi atOir-a sor ainak megfelelően
G » S O r  л US ú ó ö ü ü i et X If s - i
G m SO Г ; s 0 Ô ö Ü 0 T < > « = T g
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Tehát összesen 190 < a szóközzel együtt 191> 
közvetlenül rögzíthető és megjeleníthető karakter !

4 ábra

A nemzeti bibliográfiában nélkülözhetetlen, nagy és bonyolult jelkészlet miatt az 
SZKI munkatársai a bibliográfia igényeinek megfelelően átalakították a gép alaptípusát. 
A terminál billentyűzete segítségével 191 jel rögzíthető közvetlenül és ezek a képernyőn 
és a nyomtatón is megjeleníthetők. Ez a jelkészlet a terminálokon általánosan használt 
jelszámnak több mint kétszerese. Az átalakítást úgy oldották meg, hogy az általánosan 
használt nagybetű váltón kívül egy újabb betűváltót (UL) alkalmaztak, és így egy billen
tyűvel a szokásos kettő helyett 4 jelet lehet rögzíteni. Természetesen az alapbetűk (ma
gyar abc kis- és nagybetűi, számok, fontosabb jelek és szimbólumok) a nagybetű váltó 
és a megfelelő billentyű leütésével rögzíthetők, az UL váltót csak a ritkábban előforduló 
ékezetes betűknél kell használni (3.ábra). A nyomtató átalakítás még bonyolultabb fel
adat volt, hiszen a grafikus nyomtatóJxiO pontos mátrixot nyomtat betűnként, így min
den betűt ezen a szűk helyen kellett ábrázolni. (A 4. ábra a billentyűzet elrendezésében 
mutatja a nyomtató jelkészletét).

Az MNB számítógépes rendszerének — az intelligens terminálra alapozott — feldol
gozási menetét mutatja be az 5. ábra. A korábbi munkamenetet szemléltető ábrával össze
hasonlítva jól látható, hogy a korábbi offline kötegelt feldolgozást terminálra alapozott 
kötegelt feldolgozási forma váltotta fel. Az egy hét alatt rögzített adatokat a bérelt postai 
vonalon keresztül közvetlenül a számítógép háttértárolójára juttatjuk (elmarad tehát a 
fáradságos és bizonytalan konverzió), majd a gépi feldolgozás után ugyanazon az úton
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5. ábra

floppy disc-re kerülnek a korábban bérmunkában nyom tattatott lista fájlok, és azokat 
a terminál nyomtatójával íratjuk ki. A fény szedés céljaira ez addigi mágnesszalag-lyuk
szalag átalakítás helyett a — vonalon át — mágneskzettákra hozott anyag szolgál. Úgy ér
zem, nem érdemel különösebb bizonyítást, hogy az új munkamenet az eddiginél lényege
sen egyszerűbb, biztonságosabb és reményeink, illetve a kezdeti tapasztalatok alapján 
olcsóbb is.

Az adatrögzítés jelenleg a terminál — már említett — EDITOR szövegszerkesztő 
programjával történik, ami a karakter és sor szintű beszúrás, illetve törlés, a bármilyen 
karakterláncra való keresés, illetve bármilyen szövegrész automatikus cseréjének biztosí
tásával valóban hatékonyan támogatja a szövegszerkesztést. Nehéz ezt a gép nélkül szem
léltetni, a 6. ábrán mégis erre teszünk kísérletet. Az adatrögzítésnek ez a módja lényege
sen kényelmesebb, mint a korábban alkalmazott lyukszalagírógép, hiszen itt az operátor 
látja, amit ír, és akár karakterenként is javíthatja a hibákat. Az intelligens terminál adott
ságait azonban csak akkor használjuk majd ki igazán, ha elkészülnek azok a felhasználói 
programok, amelyek az ún. maszkos adatrögzítést teszik lehetővé. Ez azt jelenti, hogy az 
MNB gépi rendszerében használt adatlapokon előforduló kötelező mezőket és almezőket 
a gép, mint egy „maszkot” kiírja a képernyőre (hívójeleikkel és indikátoraikkal együtt),
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Tételezzük fel, hogy egy file az -alábbi 
rekordokból áll:
0001 .0000 Országos Széchényi Könyvtár
0002 .0000 Országgyűlési Könyvtár”
0003 .0000 Parlamenti Könyvtár
0004 .0000 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum0005 .0000 OPKM
0006 .0000 Könyvtártudományi és Módszertani Központ
0007.0000 Urszágos Műszaki Információs Központ 

és Könyvtár
0008 .0000 OMIKK
0009 .0000 KMK
0010 .0000 OSZK
A 7 . rekord hibás, javítani kell a nagy U betűt nagy 0-ra .
Ezt a |90N7-7•• 1 -10 C ''U''ТО ' О "  paranccsal tehetjük meg/ aminek 
a feloldása ügy hangzik/ hogy.- keresd meg a 7. rekordban/ az 
1-10. karaktert., vizsgáld meg/ és a nagy'ü betűt cseréld ki nagy 
О betűre. Ennek hatására a képernyőn megjelenik a:
0007.0000 Országos Műszaki Információs Központ

és Könyvtár szöveg/ tehát a javított rekord .
Hasonló módszerrel megkereshetünk egy file—ban egy tetszőleges 
karaktersorozatot . A fenti példánál"maradva/ keressük ki 
azokat a rekordokat, amelyekben előfordul a KM karakterlánc !
Ezt a 0ONl-9 = l-80 P •'KM'' paranccsal érhetjük el, ami azt jelenti, 
Hogy vizsgáld meg az 1-9 . rekordot az 1-80 . karakterig, keresd a 
KM karakterláncot és Írd ki azokat a rekordokat, amelyekben előfordul .
A fenti parancs hatásásra a képernyőn az alábbi sorok jelennek meg :
0005 .0000 OPKM 
0009 .0000 KMK

6. ábra

és az adatrögzítő csak tartalmukat tölti ki. Ez a megoldás jelentősen növelheti az adat- 
rögzítés sebességét és biztonságát. További felhasználói programokkal, amelyek bizonyos 
ellenőrzéseket (ISBN, ISSN számok, kötelező mezők megléte, kötött sorrendű almezők 
rendje, stb.) biztosíthatnak, jelentős költségmegtakarítást érhetünk el, hiszen ha ezeket az 
ellenőrzéseket a terminál végzi, és nem a Siemens gép, ezzel a rendkívül drága központi 
memória igénybevételét csökkentjük, nem beszélve a hibás adatok, illetve a válaszként 
érkező hibaüzenetek továbbítására „elpazarolt” gépidőről és vonalhasználatról. Termé
szetesen ennek a megtakarításnak „ára” van, minél bonyolultabbak az adatrögzítést 
segítő programok, annál képzettebb adatrögzítőkre van szükség. Távlatilag — megfelelő 
számú munkahely esetén — elképzelhető lenne az adatlapok kiiktatása, a könyvtáros a 
feldolgozandó dokumentummal a kezében közvetlenül, a képernyő előtt ülve végezhetné
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a feldolgozást. A terminál adottságainak kihasználása nem merülhet ki az adatrögzítés 
egyszerűsítésében. További lehetőség, hogy az MNB adatbázisában tárolt adatokról ké
szült — jelenleg csak körülményesen használható, nyomtatott formában reprodukál
ható — segédleteinket (authority file-jainkat, az adatbázisban tárolt személynevek, tes
tületi nevek alakjait, stb.) hajlékony mágneslemezre másoltatjuk az adatbázisból és — az 
EDITOR programnál már bemutatott módon — keressük meg az adatbázisban már szerep
lő előzményeket, egy szerző kitüntetett névalakját, egy sorozat adatait, stb. Fontos 
eszköze lehet a terminál a Magyar Nemzeti Bibliográfia adatbázisán alapuló további 
szolgáltatások fejlesztésének is. Már a jelenlegi feldolgozás során is készítünk előzetes 
leírásokat a nyomdáktól kapott imprimatúrák alapján. Ezek természetesen nem pótolhat
ják a könyv megjelenésekor készített végleges, bibliográfiai igényességű, nemzetközi 
cserére és hazai szolgáltatásra egyaránt alkalmas bibliográfiai leírásokat, de tökéletesen 
megfelelnek egy újdonságértesítő, a gyarapítási munkát segítő bibliográfia számára, és 
csökkentett adattartalmuknál fogva alkalmasak a CEP (cataloguing in publication) céljaira. 
A TS 51S-re írható olyan felhasználói program, melynek segítségével az adatlapformátum
ban rögzített adatokból a gép egyszerűsített bibliográfiai leírásokat készít, és így olcsón, 
és ami ennél a szolgáltatásnál a leglényegesebb, rendkívül gyorsan (a rögzítéssel egyidejű
leg) juthatunk a CIP és az említett újdonságértesítő bibliográfia leírásaihoz. Ezek az ideig
lenes rekordok a könyv beérkezésekor kis ráfordítással alakíthatóak végleges rekordokká, 
és lehetőség van arra, hogy az adatbázisba csak ezek a hiteles rekordok kerüljenek be. 
Természetesen az említett felhasználói programok elkészítése idő- és költségigényes, de 
a befektetett pénz és energia új, vagy az eddigieknél magasabb színvonalú szolgáltatások 
formájában megtérül.

A terminál jelenlegi hardver felépítése más szoftver támogatásával alkalmas az IBM 
és IBM kompatibilis számítógépekkel való kommunikációra, nem túl jelentős költséggel 
átalakítható úgy is, hogy a jelenlegi szinkron működés helyett — az adatbázisok lekérde
zésénél általában használt — aszinkron üzemmódban működjön, és megfelelő összekötte
tés esetén használható a nagy adatbázisok lekérdezésére is.

Az említetteken kívül a kisgépek felhasználhatóak a könyvtárakban szükséges nyil
vántartások gépesítésére, a kölcsönzésnyilvántartástól az anyagnyilvántartáson keresztül 
a könyvtárosok bérszámfejtéséig. Ez a néhány felhasználási lehetőség, amelyeknek ez al
kalommal csak vázlatos ismertetésére volt mód, jól bizonyítja, hogy az intelligens termi
nálok nagy jövő előtt állnak a könyvtárakban. Ez a kibontakozó szép jövő azonban ko
moly felelősséget ró a könyvtárakra és azok fenntartóira. A csodás lehetőségeket rejtő 
kisgép könnyen válhat a felhasználására felkészületlen könyvtárosok számára nyűggé, 
és ami még ennél is nagyobb baj, felesleges ócskavassá. A számítástechnika könyvtári 
alkalmazására ott és'■ csak ott van lehetőség és szükség, ahol ennek az összes feltételét 
(szakképzett munkaerők, a hagyományos munkamenet — szükség esetén radikális — 
megreformálása, a fenntartáshoz, üzemeltetéshez szükséges anyagi erő) meg lehet terem
teni. Végül, de nem utolsó sorban lényeges követelmény az is, hogy ne alakulhasson ki 
olyan helyzet egy országon belül, hogy ahány nagyobb könyvtár, annyi — önmagában 
„szép” , de a többivel együttműködésre képtelen — gépi rendszer jön létre, mert ez olyan 
luxus, amit a leggazdagabb országok, leggazdagabb könyvtárfenntartói sem engedhetnek
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meg maguknak. Talán még nem szólunk későn, a hazai számítástechnikai berendezéseket 
gyártó cégek (számuk egyre nagyobb), egyre több terminált állítanak elő, ezekből egyre 
több könyvtár vásárol, hasznos lenne, ha a könyvtárügy — végiggondolva egy könyvtári 
kisgéppel szemben támasztott igényeit — egy, a gyártásra felkészült, a könyvtári igények 
kiszolgálásában „üzletet” látó céghez fordulva kifejlesztetne egy hazai könyvtári kisgépet 
(kisgépcsaládot), meggátolva ezzel az értelmetlen és gazdaságtalan „sokszínűséget” . 
Ezt megelőzően persze tisztázni kellene végre, merre haladjon (haladhat?) a számítástech
nika alkalmazása a könyvtárakban, van-e kilátás a könyvtárügy céljait szolgáló — egy, 
vagy több — nagyteljesítményű számítógépre, vagy azok a könyvtárak, amelyek gépesí
tésre adják a fejüket, továbbra is könyvtáranként más-más cégnél fogják végeztetni mun
káikat, más-más gépi háttér birtokában?

AZ ELŐZETES KATALOGIZÁLÁS (cataloguing-in-publication)- CIP több mint 10 
éve van napirenden, s ma már kb. 20 országban van ilyen országos program. Ez vezette 
az IFLA-t és az Unesco-t egy nemzetközi konferencia összehívására. Az 1982. augusztu
sában Ottawában (Kanada) megrendezett munkaértekezleten az előzetes katalogizálást 
végző intézményeknek és a könyvkiadók nemzeti egyesületeinek meghívott képviselői 
(kb. 50 fő) vettek részt. (A konferenciának magyar résztvevője is volt. — a szerk.) A vita 
keretéül egy, felkért szerzők dolgozataiból összeállított munkadokumentum szolgált, 
amelyben egyrészt az országos programok létrehozásának menetét, az előzetes katalo
gizálásnak az állománygyarapításban való felhasználását és a multinacionális kiadói 
tevékenységet elemezték, másrészt szabványosítási elképzeléseket adtak közre. A vitában 
a döntéseket nem többségi szavazással, hanem egyetértés alapján hozták. A konferencia 
ajánlásaitól a szervezők előrelépést remélnek az előzetes katalogizálás terén folyó nem
zetközi együttműködésben.

(IFLA Journal, 1982. 2. no.)
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KÖNYVEK KÖZPONTI KATALÓGUSA

KONDORIMRÉNÉ

A magyarországi központi katalógus — Európa egyik legrégibb ilyen intézménye — 
közel 60 éves múltra tekinthet vissza. A II. világháború elől vidékre menekített katalógus 
néhány éves megszakítással 1924-től működik, 1952 óta az Országos Széchényi Könyvtár 
keretében. 1945-ig 20 nagykönyvtár gyarapodását tartotta nyilván. A felszabadulás után 
— az 50-es évek könyvtárpolitikájának megfelelően — erőfeszítéseket tettek az összes 
magyarországi könyvtár gyarapodásának regisztrálására. A könyvtárak könyvállományá
nak és könyvgyarapodásának bejelentését mind a mai napig nem írja elő rendelet, a be
jelentési kötelezettséget a jelentő könyvtárak önként vállalják. A megjelenés előtt álló, 
a könyvek bejelentését is kötelezővé tevő rendelet az 1976-os könyvtári tvr. szellemének 
megfelelően, ki fog terjedni mindazokra a könyvtárakra, amelyeknek gyűjteménye, gyűj
tőköre, feltárási és szolgáltatási színvonala alkalmas a központi nyilvántartásra és a köz
ponti katalógusra épülő szolgáltatásokra. Jelenleg évente 150—200 könyvtár mintegy 
200 000 cédulát küld a katalógushoz. Leszámítva az azonos kiadványra vonatkozó töb
bes bejelentéseket, a melléklapokat, az 1952-ig megjelent magyar kiadványokra és az 
1801 előtt megjelent régi és ritka könyvekre vonatkozó bejelentéseket, a könyvtárak 
mintegy 25—28 000 új külföldi könyv gyarapodását jelentik. A katalógus állománya kb. 
3,5—4 millió cédula. E mennyiség mintegy 1,5 millió dokumentumot képvisel, 3,5 millió 
példányban.

A központi katalógus feladata a lelőhely-tájékoztatás, válasz arra, hogy egy keresett 
mű megvan-e az országban, s ha igen, melyik könyvtár(ak)ban található(k). E passzív 
tájékoztatási feladat ellátásának eszköze a betűrendes katalógus.

A bejelentések, vagy azok válogatott részének publikálása, az aktív tájékoztatás 
funkcióját töltheti be. (1925-ben — a folyamatos megjelentetés reményében — a bejelen
téseket füzetekben publikálták, és az első magyar címleírási szabályzat előkészítése is a 
központi katalógushoz fűződik. A legjelentősebb vállalkozás az 1961—1974 között meg
jelentetett Országos Gyarapodási Jegyzék (OGYJ) volt, amely a szaktájékoztatást tűzte 
ki céljául.)

A Könyvek Központi Katalógusa 1974-ben, az OSZK lehetőségeinek és a könyv
tárak igényeinek figyelembevételével -  nem utolsósorban a 3. Országos Könyvtárügyi 
Konferenciának az OGYJ szakterületi bontására és a referensz könyvek kumulált közre
adására vonatkozó ajánlásai alapján — átszerveződött, korszerűsödött. Szükségessé vált a 
katalógus feladatainak a szakirodalmi ellátás hazai rendszeréhez való igazítása, a szolgál
tatások gyorsítása és az új feladatokhoz a munkaszervezet átalakítása.
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A katalógus szerkesztésében és a lelőhely-tájékoztatásban életbe léptetett új munka- 
szervezet lehetőséget ad az átfutási idő lerövidítésére. (A bejelentések az addigi egyéves 
átfutási idővel szemben, két-három héten belül tájékoztatásra alkalmasak!) A katalógus 
revízióval kiegészülő, egységes elvek és szabályok alapján való folyamatos szerkesztése és 
rekonstrukciója a biztonságosabb és hatékonyabb lelőhely-tájékoztatásteredményezi. 
A könyvtárközi és a közvetlen kérésekre 24 órán belül adott válasszal a Könyvek Közpon
ti Katalógusa a könyvtárközi kölcsönzés gyorsabb lebonyolításához járul hozzá.

Az 1975-ben alakult klíring-állomás az OGYJ-nél korszerűbben, gyorsabban és ra
cionálisabban látja el feladatát: 20 szakkönyvtárhoz 28 szakterületen továbbítja másolat
ban a gyűjtőkörükbe tartozó, más könyvtártól származó bejelentéseket, ezzel lehetőséget 
nyújt a szakterület országos ellátásáért felelős központoknak a gyarapítás koordinálására 
és a szélesebb bázisról való tájékoztatásra. Az OSZK-nak ez az ingyenes szolgáltatása az 
országos szakirodalmi bázis megteremtéséhez igyekszik hozzájárulni.

Hat év tapasztalata azt bizonyítja, hogy a ldíring-állomáson keresztül érvényesülő 
szaktájékoztatás életképes vállalkozás. A szolgáltatást igénylő partnerek a címanyagot ki
adványban közlik, vagy szakkatalógusban hasznosítják. Sajnálatos azonban, hogy olyan 
jelentős szakterületeken, mint a kémia—vegyipar, matematika, fizika, orvostudomány, a 
szolgáltatást nem veszik igénybe. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a felsorolt szak
területek országos központjai egyetemi könyvtárak, amelyek jelentős eredményeket ér
tek el a szakirodalmi együttműködésben.

Az ugyancsak 1975-től megindított új kiadvány, a Külföldi Társadalomtudományi 
Kézikönyvek (KTK), az utolsó tíz évben megjelent, a társadalomtudományok körébe tar
tozó referensz könyvekről — a visszakeresés lehetőségét is biztosítva — ad tájékoztatást, 
a katalógus alapján feltárva az előzményeket és az összes lelőhelyet. Tartalmát tekintve, 
ez az ötéves mutató-kumulációval is kiegészülő kurrens kiadvány reményeink szerint 
felveheti a versenyt a nagy jelentőségű, referensz könyvekről tájékoztató kézikönyvekkel. 
A kiadvány lehetőséget ad a többes beszerzések értékelésére, szakterületenként a fehér 
foltok megállapítására és a külföldi könyvek szélesebb körű használatára. A kiadvány 
címleírásai elsőként Magyarországon az ISBD(M) szabályzata alapján készülnek. Az is
métlődő adatok egységes használatát (személy- és testületi nevek, kiadók, rövidítések) 
folyamatosan bővülő „authority-file ”-ok (szabványos jegyzékek) teszik lehetővé. A kiad
vány minden száma az egységesített névformákat a mutatóban, a kiadók és a rövidítések 
jegyzékét mellékletben közU.

A KTK-t 1981-től a Könyvértékesítő Válalat Könyvtárellátó Főosztálya terjeszti. 
Már a kiadvány indulásakor tudtuk, hogy az osztály személyi ellátottságát és szakértelmét 
meghaladó propaganda-tevékenység hiánya okozza a kiadvány iránti szűk körű érdeklő
dést. 1981-től az érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, az addigi 280—300 példányban elő
állított kiadványból a Könyvtárellátó 500 példányt igényel, és rövid időn belül értékesí
tette az 1981 előtt megjelent raktáron maradt példányokat is.

Megfelelő szervezeti keretek között a központi katalógus a jelenlegi feladatokon 
kívül egyéb funkciók betöltésére is alkalmas lehetne. A bejelentések és a könyvtáraktól 
érkező, lelőhely-megállapításra vonatkozó kérések lehetőséget nyújtanak a könyvtárak 
tevékenységének értékelésére: a gyarapítás, a feldolgozás, a tájékoztatás színvonalának
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elemzésére, az elemzések alapján a központi katalógusból kiinduló módszertani tevé
kenységre és a könyvtárügy országos szabályozásában való részvételre.

Problémák

A  központi katalógus a könyvtárközi kölcsönzés fontos, de nem egyetlen tényezője. 
Információs értéke a jól szerkesztett katalóguson kívül függ attól, hogy a szolgáltatásra 
alkalmas könyvtárak a katalógus gyűjtőkörébe tartozó állománya, kurrens gyarapodása 
és apasztása milyen mértékben és mennyire hiteles adatok alapján van képviselve, és függ 
a keresett művek kérésére vonatkozó adatok hitelességétől. A  kötelező bejelentésre vo
natkozó rendelet és a módszertani munka hiánya miatt — a nagy múltú könyvtárak és a 
jól szervezett hálózatok kivételével — a bejelentést nem minden fontos könyvtár vállalja, 
a jelentők köre az évek folyamán változik, az újonnan bekapcsolódók csak kurrens gyara
podásukat jelentik, az apasztást néhány könyvtár kivételével egyáltalán nem.

A  jelentő könyvtárak

A  kulturális miniszter 5/19 7 8 . sz. rendeletében a könyvtári rendszer működését 
biztosító legfontosabb könyvtárak közül tizennyolc szakkönyvtári hálózati központból 
kilenc (pl. Textilipari Kutató Int., NIMDOK, V IZD O K ), a százhuszonegy országos fel
adatkörű szakkönyvtárból negyvenkettő (országos jelentőségű kutatóintézetek könyv
tárai, az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtára, a főiskolák könyvtárai, dokumentációs 
központok, minisztériumok és országos intézmények könyvtárai, a Magyar írók Szövet
ségének Könyvtára, múzeumok könyvtárai, a Népművelési Intézet Könyvtára stb.) nem 
jelenti állományát és könyvgyarapodását. A  hat nemzetiségi alapkönyvtár közül kizáró
lag a Baranya Megyei Könyvtár jelent a Könyvek Központi Katalógusához. A z  „ A ”  tí
pusú közművelődési könyvtárak közül rendszeresen jelent a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár, az egri, a miskolci, a pécsi Megyei Könyvtár és a szegedi Somogyi Könyvtár. 1970-ig  
a kecskeméti Megyei Könyvtár is jelentett. A  jelenlegi szervezeti és munkaerő-helyzet 
nem teszi lehetővé a rendszeres és folyamatos módszertani munkát, ezért a rendszertele
nül, egyik évben jelentő, másik évben nem jelentő könyvtárak esetében a rendszertelenség 
okát nem tudjuk értékelni. 1980-ban pl. 20 olyan könyvtár nem jelentett, amely az előző 
évben még jelentett, 1981-ben  pedig 1 7 ,  1980-ban nem jelentő könyvtár is jelentett. 
Alkalmankénti felszólításunkra a könyvtárak nem válaszolnak.

A  bejelentések minősége

A  jelentő könyvtárak eltérő módon értelmezik a szabványok előírásait, a címleírá
sok sok esetben nem felelnek meg a kívánatos színvonalnak, a közölt adatok nem hitele
sek, sok esetben értelmezhetetlenek. Állításunkat bizonyítandó, bemutatunk néhány, 
azonos műre vonatkozó bejelentést.
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1. példa

(Gebhardt), [Bruno]:
(Handbuch der deutschen Geschichte. 9., neu bearb.
Aufl., hrsg. von Herbert Grundmann,)

(München, 1973), Deutscher Taschenbuch Verl. 19 cm.
(3.Bd.) Josef JFleckenstein -  Marie Luise Bulst-Thiele: Begründung und Aufstieg des deut

schen Reiches. 205 ,11 .
ISBN 3 423 04003 6

ID [eutscher] T [aschenbuch] V[erlag Taschenbücher]. 4203.
Wissenschaftliche Reihe.|

FLECKENSTEIN, Josef : Marie Luise Bulst- 
Thieke : Begründung und Aufstieg des de - 
utschen Reiches. (9. neu, bearb. Aufl.)
— (München, 1978.) Deutscher Taschenbuch 
Verl., 191 1. Namen- u.Sachreg. 192-205 1.
— 18 cm.

! Gebhardt Handbuch der deutschen 
Geschichte. 3.Bd. (DTV,680., Wissen — 
schaftliche Reihe, 4203.) !

2. példa
(Kliem, Manfred)

Friedrich Engels. Dokumente 
seines Lebens. 1829—1895.
(Z.gest. u. erl. v . -----.)
111. Lpzg, Reclam, 1977.
6 9 2 ,4  p. 18 cm. /R . Univ.
Bibi. N.R. ,6 4 1 . Biografien/

Bibliogr.: p. 658—667.

ENGELS, Friedrich
Dokumente seines Lebens 1820—1895.

(Zgest., erläut,: Manfried Kliem.)
Leipzig 1977, Reclam. 692, 2 p. 18
cm.

/Biografien./
Friedrich Engels. Dokumente seines 

Lebens. 1820-1895. Hrsg. Manfred Kliem.
Leipzig, Philipp Reclam jün. 1977.
692 p. 18 cm.

/Reclam Bibliografien 641.)
Bibliogr.: 658 -667  p.

3. példa
COMPCON 76. Computers the mext 5 years.
Publ. Institute of Electrical and Electro
nics Engineers, Computer Society, New York.
New York, N.Y. 28 cm. /=IEEE Conferences 
76 CH 1069-4  (CR) /

MI. Nemzetközi kongresszus 
12. San Francisco, Calif. 1976./
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Compcon. [19] 76, 12. IEEE Computer 
Society international conference. San 
Francisco,Calif., 24—26. Febr. [19] 76.
Digest of papers. New York , (1976.)
XII, 231 p. 1 t. 30 cm.
/Institute of Electrical and Electronics 
Engineers.)
Bibliogr. egyes cikkek végén.

Computers the next 5 years. Evolution 
or revolution. Digest papers. Compcon 76 
San Francisco, California. Ed. by T.
Seaborn./Pisca ta w ay ,/N J . 1976. IEEE.
XII, 231 p. 28 cm.

/IEEE Computer Society./
Számítógépek az elkövetkező öt évben.

4, példa
DIHLMANN, Wolfgang

Gelenke- Wirbelverbindungen,
Bd. n i .  Röntgen Wer? Wie? Wann?
Stuttgart. G. Thieme Verl. 1973.
542 p.
Bibliogr. 506—523 p.

RÖNTGEN : wer?, wie?, wann? Hrsg, von 
Rolf GLAUNER. — Stuttgart: Thieme. —
19 cm. -

Bd 3: Gelenke — Wirbelverbindungen.
Von Wolfgang DIHLMANN. -  1973. -  X,542 p.:
Ш. -

/Flexibles Taschenbuch /MED/ ./

5. példa
Hydrobiologiozne badania jezior Wielkopolskiego 

Parku Narodowego. 1 .ez. Jeziora rynny Gorecko- 
Budzynskiej. Oprac. przez Izabele Dambska,
Malgorzate Hladka etc.

Warszawa-Poznan, 1978, Panstw. Wyd. Nauk.
46 p, 1 t. 24 cm.
/Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk.
Wydzial Mat.-Przyrodniczy. Prace Komisji 
Biologicznej. 47./
Angol kiv. is.
Bibliogr.: 45.p.

GÓRECKO-BU DZ YNSKIE J, Jeziora Rynny : Hydrobiolo- 
giczne badania jezior wielkopolskiego parku 
narodowego. — Warszawa-Poznan, 1978. Panstwowe 
Wyd. Naukowe, 46 1. -  24 cm.

! Poznan.Uniwerszytet. Poznanskie Towarzyst -  
wo przyjaciól nauk. Práce komisji biologicznej.
47.torn. !
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A leggyakrabban előforduló hibák tipizálásának igénye nélkül e néhány igen gyakori 
és tipikus példán érzékeltetni kívánjuk a központi katalógus szerkesztőinek napi küzdel
meit. Feladatunk a művek azonosításához szükséges adatok meghatározása annak érdeké
ben, hogy azonos műre vonatkozó bejelentések különbözőségük ellenére a katalógusban 
egy és ne több műként jelentkezzenek, vagyis a könyvtárak kódjai kumulálhatok legye
nek. A művek visszakereshetősége érdekében pedig a helyes besorolási adatok megválasz
tása és meghatározása a feladatunk.

A központi katalógus tapasztalatai azt bizonyítják, hogy néhány könyvtártól elte
kintve, könyvtárainkban nem sok gondot fordítanak a feldolgozó munkára.

A könyvtárközi kérések

Munkánkat nehezítik a bejelentéseknél még pontatlanabbá és még szakszerűtle 
nebbül kitöltött könyvtárközi kérőlapok is.

Néhány példa a katalógusban keresheteüen könyvtárközi kérésekre:

Kérés:

Megfejtés:

Az adatkiegészítés 
forrása:

Arleil, MA.
The Metaphorical Brain,
New York, Wiley-Interscience 1972

ARBI В, Michael A.

Books in Print
Lelőhely: ö t  könyvtár

Kérés:

Megfejtés:

Az adatkiegészítés 
forrása:
Lelőhely:

MEYER -  ANDERSON:
Plant Physilolgy 
Princeton Van Nostrand 1961
MEYER, Bernard S.-ANDERSON, Donald b. Introduction to plant physiology 
1960

British Books in Print 
Négy könyvtár.

Kérés:

Megfejtés:
Az adatkiegészítés 
forrása :
Lelőhely:

László, E. (ed.)
System: Models, Norms, Variations 
New York Brazüler 1973
The World system. Models, norms, applicatons. Ed. Ervin László

Books in Print 
Négy könyvtár.

Kérés:
Megfejtés:

KISS János: Néhai szuperintendens Herder után. 3. kiad. 1837
Luther Marton kis katekhizmusának magyarázatja. Néhai szuperintendens
Herder után készítette Kiss János.
3. kiad. Pest 1837.
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Az adatkiegészítés 
forrása: Petrik Géza: Magyarország bibliographiaja 1712-1860. Szinnyei József: 

Magyar írók élete és munkái VI. köt.
Egy könyvtárLelőhely:

Kérés: Pract. Mech. Ceram. Proc. Symp. Plenum New York N.Y. 1974. Vol. 1. Ed 
Bradt, R.C. 399 -4 2 0  p.

Megfejtés: Fracture mechnics of ceramics. (Proceedings o f a symposium on the fracture 
mechanics of ceramics. Pennsylvania State Univ. Park, 1 1 -1 3 . Jul. 1973.) 
1. vol. Concepts, flaws and fractography. Ed. Bradt, R. C., Hasselman, D.P.H., 
Lange, F.F. New York -  London, Plenum Pr. (1974.) XXVIII, 443 p.

Az adatkiegészítés 
forrása : British Library Lending Division Index o f conference proceedings received

Lelőhely :
1974.
Három könyvtár.

A bemutatott kérőlapok a közölt adatok alapján megtalálhatatlanok a katalógus
ban. A rossz tapasztalatok arra kényszerítenek, hogy a meg nem talált kérések adatait bib
liográfiákban, segédkönyvekben ellenőrizzük. Egy kérés, ha figyelembe vesszük, hogy a 
kérőlapon szereplő összes adatnál, és az évi 20 000 kérésnek mintegy a felét segédköny
vekben is ellenőrizni kell, átlagosan hat kérésnek, vagyis évi 120 000 kérésnek felel meg. 
A könyvtáros feladata lenne, hogy a pontatlan hivatkozásokat és a kutatók, felhasználók 
esetleges torzításait megfelelő segédeszközök igénybevételével, szabványos rövidítések 
alkalmazásával, a speciális szakzsargon feloldásával szakmai szempontból a kérőlapokon 
keresésre alkalmassá tegye.

Mind a bejelentéseket, mind a kéréseket bemutató példáknál tapintatosan elhall
gattuk a jelentő és a kérő könyvtárak nevét. Kilétükről csak annyit, hogy van köztük 
egyetemi könyvtár, országos jelentőségű szakkönyvtár, egyetemi tanszéki könyvtár, az 
MTA hálózatába tartozó intézeti könyvtár. Példáink között csak olyíjln könyvtár szerepel, 
amelyről feltételezhető, hogy gazdagabb segédkönyvtárral rendelkezik, mint a köztudot
tan szegényes segédkönyvtári állományt birtokló központi katalógus. A bejelentések és 
kérések fokozatosan romló színvonala egyre nehezebb feladatok elé állítja — a feladatok
hoz képest — kis létszámú osztály dolgozóit.

A Könyvek Központi Katalógusának fejlesztési lehetőségei

Az UBC program megvalósulása felgyorsítja a világon megjelenő dokumentumokról 
a hiteles tájékoztatást. De ha az UBC program kínálta lehetőségeket nem kapcsoljuk össze 
az UAP programba foglalt célkitűzések megvalósításával, ha nem gondoskodunk a hivat
kozott dokumentumok hozzáférhetőségéről, akkor a korszerű információközlés is hiába
való.

Az UBC program célkitűzésének megfelelően a központi katalógus gépesítése szoro
san összefügg a nemzeti bibliográfia gépesítésével. Nemcsak azért, mert a mágnesszalag 
mint csereeszköz lehetővé teszi az azonos rendszerű (MARC) szalagok beszerzését, hanem 
mert a nemzeti bibliográfia nemzetközi előírásoknak megfelelő gépesítése olyan előzetes
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országos szabályozást és szabványosítást igényei, amelyek nélkül ma már a hagyományos 
adat- és információcsere is elképzelhetetlen. Ilyen előmunkálatnak minősül a kiadványok 
nemzetközi azonosító számozása (ISBN, ISSN), az ISBD-k adaptálása és bevezetése. 
(A hagyományosan működő Könyvek Központi Katalógusában is könnyebben azono
síthatók lennének az azonos könyvekről készült különböző leírások, ha a könyvtárak 
feltüntetnék a kiadványok azonosító számát (számait). Az ISBD(M) bevezetésétől pedig 
egységesebb leírásokat és az adatok értelmezhetőségét várjuk.)

A nemzeti bibliográfia gépesítése világszerte az első lépés a hazai irodalommal 
kapcsolatos szolgáltatások korszerűsítése, újabb szolgáltatások bevezetése s a külföldi 
irodalomnak országon belüli egyszeri feldolgozása felé. Jelenleg kb. 20 országban készül 
MARC-rendszerű nemzeti bibliográfia.

A nemzeti bibliográfia gépesítése természetszerűleg mindenütt egy intézményhez 
("általában a nemzeti könyvtárakhoz) fűződik, de a rá épülő szolgáltatásoknak több in
tézmény, a hozzánk hasonló nagyságrendű országokban az egész könyvtárügy érdekeit és 
céljait kell figyelembe vennie. Ugyancsak a nemzeti bibliográfia gépesítéséért felelős in
tézmény feladata a csereszalag előállítása és a külföldi csereszalagok beszerzése.

A csereszalagok felhasználása csakúgy nem kívánatos egyetlen cél, pl. a központi 
katalógus gépesítése érdekében, mint ahogy nem lehet cél a szolgáltatások nélküli gépesí
tett nemzeti bibliográfia sem. A csereszalagok lehetőséget nyújtanak egy országon belül a 
megosztott feldolgozásra. A megosztott feldolgozás részben a külföldi szalagokon talál
ható rekordok felhasználásával (az egyszeri feldolgozás — többszöri felhasználás egyete
mes megvalósulása), részben a mágnesszalagokkal nem rendelkező országokból származó 
dokumentumoknak országon belüli egyszeri feldolgozásával valósulhat meg.

Mind a hazai, mind a külföldi dokumentumokról való informálást össze kell kötni 
a hozzáférhetőségről — a lelőhelyről — adandó információval. A külföldi könyvek vonat
kozásában, ez a célkitűzés a technikai lehetőségek figyelembevételével, a megosztott fel
dolgozással érhető el. A megvalósítás terve, üteme és módja többféle lehet, mint ahogy a 
megosztott feldolgozásra épülő szolgáltatások is különbözőek lehetnek. Az alábbiakban 
egy — de nem egyetlen — lehetséges modellt ismertetünk.

1. Egy számítógéppel összekapcsolt szervező központ a nemzeti bibliográfia formá
tumának megfelelően folyamatosan alakítja át a csereszalagokról a hazai igényeknek meg
felelő rekordokat, és folyamatosan építi a felhasználásra váró UBC rekordok

2. Ha az együttműködésben résztvevő könyvtárak egyike jelzi, hogy be akar szerez
ni valamely külföldi könyvet, a rendszert működtető központ a keresett könyvre vonat
kozó rekordot kikeresi az UBC file-ból.

3. Ha az UBC file-ban megtalálta a rekordot, a könyvtár kódjával kiegészítve átteszi 
a megrendelt dokumentumok file-jába. Ha a könyv beérkezéséig másik könyvtár is jelzi 
ugyanarra a könyvre vonatkozó megrendelési szándékát, akkor a rekord már ebben a má
sodik file-ban lesz található. így a második rendelőnek lehetősége nyílik rendelési szándé
kától elállni (a gyarapítás koordinálása), vagy rendelési szándékát lelőhelyének rávezeté
sével megerősíteni. A rekord mindaddig a rendelési file-ban marad, amíg a könyv meg 
nem érkezik.
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4. A könyv beérkezése után a birtokló könyvtár a rendelési file-ba áttett UBC re
kord és a dokumentum alapján elkészíti a végleges (besorolási adatokkal, szakszámmal 
stb. ellátott) rekordot, amely a végleges adatbázisba, a szolgáltatási file-Ьг. kerül. Ezek a 
végleges rekordok alkotják a szolgáltatások (cédulaszolgáltatás, egyéb információ-szét
sugárzó szolgáltatás stb.) alapját.

5. Ha egy megrendelendő könyvre vonatkozó rekord az UBC file-ban nem talál
ható, akkor a rendelési adatok alapján a könyvtár készíti el a rendelési rekordot, amely a 
nem az UBC-ból származó rendelési file-ba kerül, és beérkezés esetén a birtokló könyvtár 
véglegesített adatai alapján innen kerül majd a végleges file-ba.

Az adatbázis négy /г/e-jának (UBC, UBC-megrendelési, rendelési, szolgáltatási fíle- 
ok) megfelelő számú rekorddal való feltöltése után az adatbázis alkalmas a könyvtárközi 
kérések keresésére (gépesített központi katalógus).

A gyarapodás mellett a könyvtáraknak folyamatosan jelenteniük kell a csökkenést.
A hagyományos cédulaszolgáltatáson kívül a szolgáltatások bővülhetnek egy-egy 

könyvtár állományának egyéb adathordozón: mágnesszalagon, mikroformátumon stb. 
való szolgáltatásával és egyéb származékjegyzékek folyamatos vagy alkalmankénti össze
állításával. A mágnesszalag-cserére és a megosztott feldolgozásra épülő rendszer az anyagi 
és gépi felszereltségtől függően fokozatosan és folyamatosan épülhet ki, egészében gépi 
vagy egyidejűleg gépi és manuális, offline vagy optimálisan online kivitelben. Az adat
bázis bővülhet a retrospektív állományoknak a könyvtárak vagy a Könyvek Központi 
Katalógusa által való bedolgozásával.

A vázolt modell megvalósítása óriási előrelépést jelentene a könyvtárak rendszerré 
szerveződése, a koordinálás, az egységes irányítás, az egyszeri feldolgozás — többszöri 
felhasználás egyetemes és országos megvalósítása felé, a dokumentumok gyorsabb for
galmazása érdekében.

összefoglalás, javaslatok

Mind a hazai, mind a külföldi irodalomról készült adatbázis és a rájuk épülő szol
gáltatások csak a könyvtárak közötti együttműködés keretében valósulhatnak meg. 
A hazai irodalom esetében a rendszer működésének előfeltétele a nemzeti bibliográfiai 
központ hatékony működése és az országos szabványok széles körű elterjedése. A kül
földi irodalom adatbázisának kiépítéséhez a szabványok alkalmazásán kívül mindenek
előtt a könyvtárakat irányító főhatóságok (MTA, OMFB, Művelődési Minisztérium stb.) 
és a nagy könyvtárak (nemzeti könyvtár, egyetemi könyvtárak, MTA Könyvtára, orszá
gos szakkönyvtárak stb.) felelős vezetőinek egyetértése, valóságos együttműködési kész
sége és legfőképpen az anyagi erők koncentrálása szükséges.

Ha megvan az együttműködés valódi szándéka és biztosítva van a lehetősége, 
akkor ki kell jelölni a rendszer kidolgozásáért, az együttműködésért felelős központot. 
A legrövidebb időn belül pedig meg kell kezdeni a csere szalagokkal kapcsolatos elem
zéseket.
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KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK KÖZPONTI KATALÓGUSA
(KFKK)

SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ

1978-ban, az IFLA 44. konferenciája alkalmával (Strbske Pleso) az Időszaki Ki
adványok Szekciója (Section on Serial Publications) meghirdette az ún. „union list of 
serials project”-et, azt a tervet, melynek értelmében ki kell dolgozni az időszaki kiadvá
nyok lelőhelyjegyzékeinek összeállítását szabályozó nemzetközi irányelveket. A javaslat- 
tevők, Ross Bourne (British Library, London) és Erica Ljungdahl (Library of Stockholm 
University) hivatkoztak arra, hogy a világszerte nagy visszhangra talált UAP program 
ráirányította a figyelmet a lelőhelyjegyzékekre, melyek a dokumentumokról nyújtott 
bibliográfiai információn túl azok hollétéről és hozzáférhetőségéről is tájékoztatnak. 
Hangsúlyozták azonban azt is, hogy az eltérő szerkezetű, adattartalmú és jelrendszerű 
jegyzékekben az átlaghasználó csak nehézkesen és nagy időráfordítással igazodik el, ezért 
sürgős szükség lenne az elvek tisztázására, a fennálló gyakorlat széles körű elemzésére és 
ezek alapján, végcélként, az általánosítható szabályok nemzetközi szabványosítására.

A feladat első részét — az elemzést, az irányelvek és az ajánlások kidolgozását — az 
IFLA felkérésere és az Unesco anyagi támogatásával Jean Whiffin Victoria, British Co
lumbia, Canada) végezte el. Az 1981. évi lipcsei IFLA konferencián bemutatott első ter
vezetet a szekció körözte, megvitatásra az idei montreali találkozón került sor.

Minden érdekelt szakember, közöttük e sorok írója is, egyetért a fenti célkitűzés
sel — megvalósítását szükségesnek és lehetségesnek tartja. Az időszaki kiadványok köz
ponti katalógusának irányításában, a lelőhelyjegyzékek szervezésében nyert több éves
évtizedes tapasztalat azt mondatja velünk, hogy a tervezett egységesítés a gondok tekin
télyes részén enyhítene: megszabná e kiadványtípus funkcióját, szerkezetét, adattartal
mát, alakiságát, formátumait és ezáltal a használó számára kétségtelenül lerövidítené az 
információkeresés útját.

Tudatában vagyunk azonban annak is, hogy mindig voltak és lesznek a helyi adott
ságokból, az ország sajátos információkörnyezetéből adódó problémák, melyek megol
dására csak nemzeti, esetleg helyi szinten kell és lehet erőfeszítéseket tenni.

Az alábbiakban az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa arról ad szá
mot, hogy miként oldotta meg e feladatait, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie. 
De nemcsak a tegnap és a ma gondjairól és eredményeiről szólunk, hanem arról is, milyen 
fejlesztési tervek jegyében készülünk a holnapra.
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Visszatekintés és helyzetkép

Az országba járó külföldi könyvek és folyóiratok nyilvántartása — az országos 
központi katalógus alapításának évétől, 1923-tól kezdődően — hosszú évtizedekig (1952- 
től az OSZK keretén belül is) egy osztályra, egyetlen katalógusra hárult. A külföldi folyó
iratok önálló központi nyilvántartását a 183/1960. MX. 24/MM sz. utasítás alapozta meg, 
a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának (KFKK) szervezeti különválására azon
ban csak jóval később, 1970-ben került sor, ekkor szerveződött osztállyá.
Működési területe :

1. nyilvántartja a magyarországi tudományos és szakkönyvtárak állományában őr
zött illetve azokba kurrensen járó külföldi időszaki kiadványok cím- és állományadatait: 
három katalógusában mintegy 75 000 címet, 300 000 bejelentést;

2. tájékoztatást nyújt ezek lelőhelyére vonatkozóan: évente kb. 14—15 000 felvilá
gosítást ad, elsődlegesen a könyvtárközi kölcsönzés keretében, továbbá személyes és 
írásbeli megkeresésre, telex- és telefonhívásra;

3. a bejelentett adatokra támaszkodva kiadványi tevékenységet folytat (Kurrens kül
földi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban; Külföldi időszaki kiadványok a ma
gyar könyvtárakban a 17. századtól 1970-ig. Retrospektív lelőhelyjegyzék);

végül járulékos feladatként
4. a KFKK látja el a hazai könyvtárakat kódszámmal mindkét központi katalógus 

vonatkozásában egységesen és vezeti a kódkatalógust: mintegy 2500 könyvtár adatait kó
dok és cím szerint, Budapest-vidék bontásban;

5. tájékoztatást nyújt ezekre vonatkozóan: évente mintegy 1500 felvilágosítást, 
főként regionális és hálózati címjegyzékek szerkesztőségei számára.

E funkciókat szem előtt tartva és ezeknek folyamatosan eleget téve az osztályra az 
a feladat is hárult, hogy tisztázza és végrehajtsa az önállósulásával járó elvi és gyakorlati 
kérdéseket-feladatokat, figyelembe véve mind a hazai, mind a nemzetközi környezetet, 
éspedig:

— a KFKK működési körének kialakítása, tevékenységének stabilizálása a könyv
tárak együttműködési készségének biztosítása révén. A problémák feltárása és 
tudatosítása, mind az OSZK-n belül, mind a bejelentők körében (-*• 2. pont).

— a katalógusrendszer kiépítése, a kiadványi tevékenység megszervezése. A tartal
mi munka és a munkamódszerek korszerűsítése: a nemzetközi tendenciák érvé
nyesítése (-^ 3. pont).

— felkészülés a számítógépes technika alkalmazására az elméleti munkák, a szak- 
ember-képzés/továbbképzéS, a külföldi tapasztalatcsere-utak stb. révén (-» 4. 
pont.)

A KFKK tevékenységét érintő elvi és gyakorlati tényezők

Számos gond oka a jelenleg még érvényben lévő 183/1960-as miniszteri utasítás. 
A problémák egy része a jó szándékú kooperáció jegyében részben megoldódott, más
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része új jogszabályi rendezésre vár1, a fennmaradóak az érdekelt könyvtárakkal való 
még szorosabb együttműködést és mindkét részről megértő hozzáállást kívánnak.

Szervezési gondok

A bejelentő könyvtárak köre

Nehézséget jelentenek a bejelentési kötelezettségüket elmulasztó, vagy csak szór
ványosan teljesítő intézmények — ezekkel szemben szankciókkal nem élhetünk; továbbá 
gondot jelentenek — mert az országos periodika állomány egy tekintélyes részét a haszná
lók elől elvonják, — a megőrzési funkciót csak részlegesen vagy egyáltalán nem vállalók, 
pl. olyanok, amelyek belső működési szabályaik szerint folyóiratot egy-két évnél tovább 
nem archiválnak (tervező és fejlesztő intézetek), amelyek a folyóiratot munkaeszköz
ként „íróasztalhoz” rendelik (minisztériumok), ahol a munkaanyag maga a folyóirat 
(dokumentációs intézetek), vagy amikor az intézmény zárt jellege miatt nem vesz részt 
nyilvános könyvtári Ш. könyvtárközi tevékenységben (egyes kutatóintézetek, tanszékek).

Végül, vissza-visszatérő vitatéma forrása a bejelentők köre tekintetében az az ellent
mondás, hogy kis ország vagyunk, központi nyilvántartásunk mégis kezelhetetlenül sok 
bejelentővel dolgozik, míg a fejlett tőkés országok hasonló vállalkozásai nagyságrendjük
höz képest aránytalanul kevesebb bejelentőt regisztrálnak (Magyarország: 833 és pl. az 
USA: 950). A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az ellentmondás csak látszólagos: 
mennél gazdagabb egy ország periodikaállománya és mennél inkább rendelkezésre állnak 
a telekommunikációs és reprográfiai eszközök, annál szűkebbre vonható a bejelentők 
köre, míg hazánkban, ahol az állomány sajnálatosan szórt és töredékes, az anyag pedig 
nehezen megszerezhető, legalábbis a kurrens periodikák vonatkozásában a lehető leg
szélesebb körrel való együttműködés szükségszerű. E törekvést igazolni látszik az utóbbi 
években a dokumentumok egyetemes hozzáférhetőségének fontosságát hangsúlyozó 
UAP program is.

Egyetemi és szakkönyvtári hálózatok

A hálózati központok egy része egyáltalán nem (pl. В 13), vagy csak részlegesen 
vállalja központi koordináló és transzmissziós feladatait (pl. В 2, B 11, D 1, műszaki
termelési hálózatok).2 Az e feladatoktól való tartózkodás^ egyébként méltányolható 
indokok (a hálózati központ vagy központi könyvtár munkaerő- és anyagi helyzete, a 
hálózatba tartozók szétszórt elhelyezése stb.) alapján, következményeiben szintén össze
függ a fent már vázolt bejelentési kör problémával : a KFKK-nak a négy nagy egyetemi 
hálózat esetében például (BME, ELTE, SOTE, KLTE)2 a jelenlegi 204 kód helyett 
(a fontos, egyedi periodikaállománnyal rendelkező tanszékek száma!), csupán négy köz
ponti kódot és a hozzájuk tartozó kumulált állományokat kellene nyilvántartania.
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Tartalmi problémák

Az időszaki kiadvány fogalmának értelmezése

A könyvtárak egy része nem veszi figyelembe leírói gyakorlatában és katalógus
rendszerében az immár nemzetközileg meghatározott fogalomból3 eredő következmé
nyeket. A legsúlyosabb gondot az ún, határterületi (vagy „nem folyóiratjellegű”) periodi
kák jelentik, melyeket eltérő feldolgozói hagyományaiknak megfelelően egyesek könyv
ként a Könyvek Központi Katalógusába, mások folyóiratként a KFKK-ba jelentenek, 
esetenként következetlenül hol ide, hol oda, sőt párhuzamosan ide is, oda is. így a két 
központi katalógusban külön-külön munkafolyamatként kellett megszervezni a könyv
ként jelentett időszaki kiadvány-leírások átirányítását Ш. feldolgozását.

Reményeink szerint e téren lényeges javulás várható az MSZ 3424/2 sz. szabvány 
(Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok) hatályba lépésétől, valamint a nemzetközi 
azonosító számoknak (ISSN, ISBN) a könyvtári nyilvántartási/feldolgozói munkában való 
fokozottabb alkalmazásától. E kérdéskör kapcsán jegyzendő meg, hogy a KFKK maga is 
megtartotta eredeti elnevezését, holott az általa nyüvántartott és feldolgozott dokumen
tumtípus-kategóriák az elmúlt évek során bővültek. Igaz viszont az is, hogy további 
intézkedésig, változatlanul kizárja nyilvántartásaiból az újságokat és sorozatokat.

A jelentett adatok köre és hitele

A bejelentések — az évente központilag körözött tájékoztatóban kértek ellenére — 
eltérő módszerűek, színvonalúak, és adathűségűek. Az egyenetlenségek, pontatlanságok, 
sőt ellentmondások bibliográfiai igazolása igen időigényes, eredménye sok esetben még
sem hiteles. Az időszaki kiadványok esetében e gond még a cím megválasztásának bizony
talanságával is tetéződik, sőt mi több: az első vagy a mindenkori cím alatti jelentés is 
könyvtáranként változó.

Az esetlegesen, vagy nem jelentett adatok (pl. közreadó testület, szakjelzet, vagy 
tárgyszó) következménye a nyilvántartásokon alapuló kiadványokban, a megfelelő mu
tatók hiányában jelentkezik.

A nyilvántartások és az ezeken alapuló kiadványok gyűjtőköre

Sok szempontú mérlegelést igényelnek az ún. „kizárt” kategóriák — az országosan 
változó szempontok ill. igények, továbbá a szerkesztendő kiadványok jellegének eltérő 
volta miatt (kurrens vagy retrospektív). A gyűjtőkörből való kizárás szempontjai formaiak 
(pl. napilapok, sorozatok), tartalmiak (pl. politikai hetilapok, divat-, sport- és hobbyla- 
pok, adminisztratív jelentések stb.), vagy egyebek: általában nem kerülnek feldolgozásra 

. az egységes jellegű állományok, különgyűjtemények sem (pl. KSH, ENSZ gyűjtemény).
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Külön problémát jelentenek az ún. „küszöb alatti” kiadványok: kétséges, szabad-e 
a központi katalógusban dönteni, elvileg ugyan tisztázottnak tűnő, olyan kiadványok 
kizárásáról, melyek a bejelentők és használók adott köre számára alapvető munkaeszközt 
jelentenek, a róluk szóló tájékoztatást tehát igényük (pl. bank- és mérlegjelentések, 
statisztikai táblázatok stb.) Itt említendő meg a titkos és bizalmas kezelésű anyag is: 
nyilvántartását ill. közölhetőségét a bejelentés tényével és megfelelő jelzéssel az adott 
bejelentő dönti el, de minthogy ezen anyag kezelése könyvtáranként változó, a központi 
nyilvántartások is ezt a változó gyakorlatot tükrözik.

E kérdéskör végére az is oda kívánkozik, hogy a gyűjtőköri előírások maradéktalan 
betartásának — csupán a címek alapján — a nyelvi korlátok is határt szabnak: a KFKK pél
dául 42 nyelven jelentett címanyagot tart nyilván.

A nyilvántartások hitele

A selejtezés kötelező bejelentését nem írja elő az utasítás. Az állományadatok tör
lése, a KFKK fennállása óta, a könyvtárak által a selejtezést engedélyező szervhez, az 
OSZK-KEO-hoz beküldött listák alapján történik. A selejtezett állományok mennyisége 
évi 5—12 000 egység, ez átlagban évi 1500—1800 címet érint. A korábban (1970 előtt) 
selejtezett anyagokról semmiféle adat nem áll rendelkezésre, csak vélelmezhető, hogy ha
sonló mennyiségekkel kell számolni.

A nyilvántartások hitelével kapcsolatban még két jelenség érdemel figyelmet:
1. a selejtezések feldolgozása során is igazolódott, hogy egyes könyvtárak hiányo

san tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek (->■ Szervezési gondok), a se
lejtezési listán szereplő tételek olykor 50%-a be sincs jelentve a KFKK-ba;

2. a könyvtárak egy része a raktári férőhiány kényszere miatt anyagának Kevésbé 
használt részét ládázza anélkül, hogy erre a központi nyüvántartás figyelmét 
felhívná. Az ilyen eljárás erkölcsi kárt okoz: veszélyezteti a tájékoztatás hitelét 
és félrevezeti az olvasót.

Megjegyzendő, hogy az említett problémák mindegyike jelentkezik mind a kurrens, 
mind a retrospektív lelőhelyjegyzék szerkesztésekor, de ezek eltérő funkciója miatt más- 
más hangsúllyal. A mindenkori döntéseket csak a kiadványok célkitűzésének mérlegelése 
alapján hozhattuk.

A tegnap és a ma eredményei

Külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban a 17. századtól 1970-ig

Közel hét évi feldolgozó és szerkesztési munka után ez év végén vehetjük kézbe a 
retrospektív lelőhelyjegyzék elsőként megjelenő 5. kötetét, mely az L-M-N betűk cím- és 
állományanyagát tartalmazza. A nyolc kötetre tervezett kiadvány további kötetei 2—3 
évenként követik egymást; a kötetek megjelenése nem a betűrendet követi.
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A kiadványt szabadlapos („loose-leaf”) kapcsos-fűzős kötetek formájában adjuk 
közre. Erre szerkesztéstechnikai okokból, elsősorban az ún. „tömbösített” leírások al
kalmazása miatt van szükség. A tömbösítés a több címváltozásos folyóiratcsaládok bib
liográfiai kapcsolatainak az első cím alatti egy „tömbben” történő leírása, vagyis annak 
a szerkesztési elvnek az érvényesítése, mely szerint a periodikumok élettörténete és a 
kapcsolódó mindenkori címek és állományadatok a periodikum indulásakor viselt címe 
alatt, összesítve tárulnak a használó elé. így érthető, hogy a törzskötetek címadó betűi
hez tartozó leírásokon kívül a betűrend egyéb helyeiről „vonzott” , már feldolgozott, 
kapcsolódó címeket is közölnünk kell. A fentiek értelmében a most megjelenő L-M-N 
kötethez egy kiegészítő kötet is fog járulni, az ebben szereplő címek (A—K-ig és O—Z-ig) 
a későbbiek folyamán beépülnek saját betűrendi kötetükbe, vagyis a megjelenendő 
törzskötetek rendre el fogják szívni a mindenkori érintett címeket, míg e kötet végül 
el nem fogy.

Ezzel a módszerrel lehetőség nyílik arra, hogy a használóknak az elkészülés mér
tékében rendelkezésére bocsássuk a már verifikált lelőhely-információkat és ne kelljen 
azokat a teljes címanyag feldolgozásáig, még hosszú évekig szerkesztőségünkben vissza
tartani. A szabadlapos forma további előnye, hogy módot nyújt az esetleges betűrendi 
kiegészítésekre, a könyvtárak által később bejelentett új címek beiktatására, végül a törzs
kötetek megjelenését követően a központi cédulakatalógus fokozatos felszámolására.

A retrospektív lelőhelyjegyzék főbb jellemzői

A kiadvány célja a hazai könyvtárakban őrzött tudományos szintű külföldi4 idő
szaki kiadványok cím- és állományadatainak feltárása. E célkitűzéshez kiegészítésül két 
megjegyzést kell fűznünk: a kiadvány 1) csak az ún. együttműködő könyvtárak állomá
nyára támaszkodik, ezek száma többszöri kódcsökkentés után, jelenleg 212 (az egyetemi 
tanszékekkel együtt 287); 2) az időszaki kiadvány fogalmából kizárja a napilapokat, a szá
mozott vagy számozatlan sorozatokat és a kongresszusi kiadványokat.

A jegyzék a 17. századtól 1970-ig ívelő mintegy 300 évet fog át, ideértve azon 
periodikumok regisztrálását is, melyek tárgyéve 1970.

A publikálásra kerülő címanyag mennyisége kb. 33 000 egyedi és tömbösített cím, 
utalókkal együtt kb. 40 -4 2  000 tétel. A most közreadandó L-M-N + a kiegészítő kötet 
összesen kb. 12 000 cím- és utalótételt tartalmaz, a törzscímek és a vonzott címek aránya 
közelítően 50—50%-os?

A kiadvány létrejöttének rövid összefoglalása

Egy átfogó jellegű, a magyarországi könyvtárak visszamenőleges periodika-állomá
nyát összesítő lelőhelyjegyzék létrehozásának terve 1954-ben merült fel először, az MTA 
akkor alakult Könyvtártudományi Főbizottsága részéről. Az 1960-ban megjelent, már 
idézett 183 sz. miniszteri utasítás, mely kötelezte a magyarországi könyvtárakat mind
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visszamenőleges, mint kurrensen érkező folyóirataik állománybejelentésére, egyúttal 
az OSZK-ra hárította az e bejelentések alapján elkészítendő kiadvány köreadásának kö
telezettségét is. A jegyzék kiadására 1969-ben született elvi határozat az akkori Művelő
désügyi Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság és az Országos Széchényi Könyvtár közös megállapodásának eredményekép
pen6. Végül az 1970-ben önállósult KFKK adott szilárd keretet a kiadvány létrehozásá
hoz szükséges elméleti és szervezési munkákhoz.

E cikk keretei nem teszik lehetővé, hogy az alapozó munkák részleteit, az elemzé
seket és összehasonlító felméréseket, az elvi vitákat és eredményeiket ismertessük. Állja
nak itt csak felsorolásszerűen a leglényegesebb döntési pontok és feladatok, az olvasó 
talán ezek alapján is fel tudja mérni a végzett előmunkálatok nagyságrendjét:

— a kiadvány jellegének meghatározása, a szerkesztési koncepció kialakítása,
— a kiadvány gyűjtőkörével kapcsolatban a nemzetközileg elfogadott időszaki ki

advány fogalom érvényesítése, a sajtótörténeti szempontból védendő állomá
nyokkal és a külföldi hungarikákkal kapcsolatos eljárások kidolgozása,

— a kiadvány által átfogott évhatárok meghatározása,
— a bejelentések teljességének ellenőrzése, az utólagos állomány bejelentések be

gyűjtése (orvosi, múzeumi hálózat, egyházi könyvtárak),
— a kiadványban szerepeltetendő lelőhelyek (könyvtári kódok) számának megha

tározása (a kód-szűkítés szempontjának kidolgozása, a könyvtárak együttműkö
désre való felkérése),

— a központi katalógusba bejelentett állományok stabilitásának vizsgálata (a részt
vevő könyvtárak bejelentési és selejtezési fegyelmének, továbbá szervezeti válto
zásainak elemzése),

— a katalógusrendszer kiépítése (a szláv sorozat létrehozása, az 1961—1970-es, 
akkor lezárult kurrens katalógus címanyagának a retrospektív katalógusba való 
beosztása, a két központi katalógus átfedéseinek tisztázása, a könyvszerű perio
dika-leírások tervszerű átemelése),

— a segédkönyvtár kiépítése, begyűjtése,
— a belső szabályzatok kidolgozása (cím- és állományszerkesztési utasítás, a szer

kesztés, revízió és egyéb munkafolyamatok rendjének lefektetése, a segédkönyv
tári források címrövidítéseinek kidolgozása, a transzliterálási és egyéb szabvá
nyok alkalmazásának vizsgálata stb.),

— a preprint koncepciójának és megvalósíthatóságának kidolgozása. Ezzel az utolsó 
kérdéskörrel kapcsolatban szólunk még néhány szót:

A preprint

Említettük, hogy megállapításaink szerint mind a könyvtárakon belüli selejtezések, állomány
kiajánlások, külföldre történő eladások miatt, mindpedig a lelőhelykódokban végbement válto
zások (a könyvtárak és intézmények fuzionálása, feloszlatása, beolvadása stb.) okán a központi 
katalógusba 1960-ban és utána bejelentett adatok elavultaknak voltak tekinthetők. A KFKK a 
dm- és állományadatok hitelesítését Ш. kiegészítését az általa rendszeres időközönként az
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együttműködő könyvtáraknak megküldendő preprintek révén kívánta elérni. Az első preprint 
1975. októberben hagyta el a szerkesztőséget. Azóta megoldottuk a preprintek ún. célzott 
köröztetését is: 1) a színvonalas katalógusrendszerrel rendelkező tudományos nagykönyvtárak 
valamennyi jegyzéket megkapják a teljes értékű ellenőrzés (pótlólagos állománybejelentés, 
címkiegészítés) céljából, 2) a kisebb szakterületi könyvtáraknak csak a saját címanyagukat 
tartalmazó preprinteket küldjük ki, míg 3) az unikális periodikumokkal Ш. évfolyamokkal 
rendelkező lelőhelyek (ha egyébként ún. kirekesztett kódok) a preprint egészéből csupán az 
őket érintő címeket kapják hitelesítésre kézhez. E módszerrel bizonyos ,.gazda-könyvtárakat 
létesítettünk, másokatj a kisebbeket pedig tehermentesítettük. A KFKK az üyenformán dá
tumszerűen visszaigazolt -  verifikált -  adatokat végleges érvényűnek tekinti és az érintett 
kiadványoknak az adott könyvtárban való archiválását tényként kezeli. A preprintes ellenőrzés 
rendszere rendkívül jól bevált, igen nagy segítséget jelent a szerkesztőségnek és ami á legfon
tosabb: az együttműködő könyvtárak részéről tapasztalt szakmai és emberi segítség azt mon
datja velünk, hogy a retrospektív lelőhelyjegyzéket a magyar könyvtárügy közös nagy vállalko
zásának tekinthetjük.

Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban

1976-ban új címmel és az addigiakhoz képest bővebb tartalommal jelent meg az 
1974—1975 éveket felölelő kurrens lelőhelyjegyzék. A kötet megjelenése szintén egyik 
eredménye volt azoknak a reformtörekvéseknek, melyek jegyében a KFKK igyekezett 
feladatait a hazai realitások talaján korszerű módszerekkel, a nemzetközi mércéhez 
igazodva ellátni.

Mi volt az új, mi volt a más az előző kötetekhez képest?
1962—1973-ig, általában kétévenként, ugyancsak az Országos Széchényi Könyvtár 

közreadásában jelent meg az akkor úttörő jellegű k u rren s  külföldi folyóiratok a magyar 
könyvtárakban” c. lelőhelyjegyzék. A közölt anyag forrásai a Posta Központi Hirlapiro- 
dától átvett, a könyvtárak által a külföldi folyóiratokra feladott rendelések másolati szel
vényei, az ugyancsak a PKHI-tól származó ún. „standing order”-ek (évről-évre érvényes 
rendelések), végül hat budapesti nagykönyvtár csere- és ajándékbeszerzéseiről küldött 
jelentések voltak. A kiadvány elsődleges érdeme a gyorsaság volt, hiszen a rendelések 
alapján tájékoztatott, de ugyanez volt kiáltó negatívuma is. Ez jelentkezett egyrészt a 
tartalmi kérdésekben: nem tájékoztatott az országba, elsősorban a prominens kutató
helyekre (múzeumokba, akadémiai, egyetemi intézetekbe stb.) járó, rendkívül értékes 
csereanyagról, viszont tájékoztatott — jóhiszeműen, de félrevezetőén — olyan kiadvá
nyokról, amelyekhez a használók különféle okoknál fogva sohasem juthattak hozzá 
(ezekről már említést tettünk), továbbá olyan címekről, melyek az országba, a megren
delések ellenére sohasem érkeztek be : elemzéseink szerint ez a címanyag 20%-át érintette 
kétévenként.

Úgyszintén hátrányosan jelentkezett formai, szerkesztéstechnikai szempontból az 
a tény, hogy a rosszul olvasható és kezelhetetlen másolatözön és a hevenyészetten ké
szült cserebejelentések olyan heterogén színvonalú leírásokat, ül. sok esetben csak hallo
másból ismert vagy előzetes hirdetések alapján feladott megrendeléseket tartalmaztak, 
amelyek bibliográfiai igazolása up-to-date források és autopsziázható példányok híján 
hallatlan erőfeszítések ellenére sem lehetett hiteles. Ezzel volt magyarázható, hogy az 
eltérő címeken megrendelt azonos kiadványok sajnálatosan sok esetben „szétfutottak”
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és természetesen a hozzájuk tartozó lelőhelykódok is, úgyszintén nem tudta áthidalni a 
szerkesztőség a címváltozott kiadványok bibliográfiai kapcsolatainak egymásra utalását 
sem, minthogy a rendeléseken ilyen értelmű indikációk nem szerepeltek.

Ezekhez az előzményekhez képest az új módszerű jegyzékek több szempontból 
jelentenek minőségi változást :

— a közölt címanyag a könyvtárak által a KFKK-nak megküldött tényleges állo
mánybejelentésekre támaszkodik és így tartalmazza valamennyi jelentő könyv
tár vétel, ajándék- és csere beszerzéseit;

— megnövekedett a címanyag terjedelme a kibővült gyűjtőkör következtében is: 
az időszaki kiadvány fogalom korszerű értelmezése jegyében a folyóiratokon 
kívül feldolgozásra kerülnek az évkönyvek, a tudományos tartalmú zsebkönyvek, 
naptárak és egyéb, „határterületi” periodikák (tudományos beszámolók, jelen
tések, közlemények, részcímes periodikák stb.) — részben a Könyvek Központi 
Katalógusából átvett leírások alapján;

— hitelessé váltak a lelőhelyek, mert a kötetben csak a könyvtárközi tevékenység
ben ténylegesen résztvevők állományadatai szerepelnek;

— bővült az egyes címtételeken belüli adatszolgáltatás (számozási adatok, megjele
nési hely, bibliográfiai kapcsolatok: címváltozás, főlap-melléklap viszony),

— végül bővült a jegyzék szerkezete is, a lelőhelyek betűrendes mutatójával (1978- 
tól).

A kurrens lelőhelyjegyzék kiegészítő jellemzői:
— a jegyzék mintegy 600 (tanszéki bontással mintegy 800) bejelentő könyvtárba 

kurrensen járó külföldi periodikum cím-, állomány- és lelőhelyadatait tartja 
nyilván. (Kiegészítésül — mutató formájában — a könyvtárak reprográfiai tevé
kenységéről is tájékoztat.)

— a regisztrált adatok a kiadvány mindenkori megjelenését megelőző két évre vo
natkoznak, akár tárgyévről, akár megjelenési évről van szó, oly módon, hogy a 
KFKK kurrens nyilvántartásában a két év közül az elsőről a könyvtárak által 
jelentett valós állományadatok állnak rendelkezésre, a második év esetében egy 
adott kiadvány kurrens megléte — a könyvtár ellenkező értelmű jelzése hiányá
ban — feltételezett. Ezt a valószinűsítést a több éves statisztikai mérések teszik 
lehetővé: a hazai könyvtárak külföldi címanyaga 75—80%-ban stabil;

— a közölt címek a kiadvány évhatárain belül bejelentett mindenkori élő ill. cím
változott címek;

— a kiadvány egy-egy kiadása kb. 18 000 címet közöl; a tapasztalatok szerint az 
új indulású címek ill. címváltozások a teljes címanyagnak mintegy 20—25%-át 
teszik ki, és ennek megfelelően kb. ugyanekkora a megszűnések, ill. az időköz
ben többé elő nem fizetett (cserében nem érkező) címek száma.

Az újjászületett jegyzéknek azonban nemcsak pozitívumai vannak, hanem negatívu
mai is, erről is szólnunk kell.

— a megbízható állományadatokért és hiteles lelőhelyekért nagy árat kellett fizet
ni: a könyvtárak jelentéseihez csak a beszerzést követő évben jut a KFKK, így a 
kiadvány a legjobb esetben is két évvel korábbi adatokat regisztrál. Ezzel a

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



630 Szilvássy Zoltánné

könyvtárközi kölcsönzést és a kurrens tájékoztatást még igen jól szolgálja (körül
belül ennyi időt vesz igénybe a tudományos eredményeknek a szakirodalomban 
való lecsapódása, az észlelés és az információ iránti igény kialakulása), ugyan
akkor a könyvtárak gyarapítási tevékenységét nem képes kellően támogatni;

— a jegyzéknek nincs szakmutatója, ami iránt pedig évek óta megnyilatkozó or
szágos igény mutatkozik;

— mutatórendszere egyébként is bővítésre szorul, erre azonban, mint arra már rá
mutattunk, az adatközlés esetlegessége vagy hiánya ad magyarázatot.

E problémák megoldását — reményeink szerint — az országos bejelentési reform és 
annak számítógéppel támogatott módszerei eredményezik majd. A lelőhelyjegyzék 
— örömünkre — e hiányosságai ellenére is keresett és nagy példányszámban vásárolt ki
adványunk. Megjelentetése — a nyomdai kapacitás híján — az utóbbi években sajnálato
san akadozik Ш. késik.7 Terveink szerint az 1981-es évet felölelő adatokat már a számí
tógéppel előállított jegyzék fogja tartalmazni, az 1980-as évre pedig egy áthidaló addenda 
kötetet igyekszik a KFKK — még manuális úton — előállítani.

Fejlesztési tervek

Mint arra az első fejezetben már rámutattunk, ebben az évtizedben, az UAP prog
ram keretében soha nem látott fontosságot fognak kapni a nemzeti és nemzetközi doku
mentumellátás legkülönbözőbb eszközei, szervei, formái: köztük a helyi, országos és 
területi központi katalógusok, a nemzetközi regisztrációs rendszerek és továbblépve, az 
ezekre támaszkodó gyűjtőköri kooperációk, szakkönyvtári együttműködési hálózatok is.

A nemzetközi programhoz való felzárkózás feladata és a hazai igények sürgető volta 
időszerűvé tették az Országos Széchényi Könyvtárban az alábbi fejlesztési koncepció 
kidolgozását.

A nemzetközi eredmények hasznosíthatóságának kulcsa a számítógépesítés; az or
szágos dokumentumellátás javítása és gyorsítása is ennek függvénye. Ezért az OSZK egy 
néhány év alatt szakaszosan kiépítendő, befejező stádiumában online (párbeszédes) 
üzemmódú adatbank létrehozását határozta el, mely a nagyobb tudományos könyvtá
rak számára is közvetlen lekérdezési és bejelentési lehetőséget biztosítana.

Az adatbank, a Nemzeti Periodika Adatbázis = NPA (National Serials Data Base) 
elsődleges feladata az időszaki kiadványok központi lelőhelynyilvántartása, első lépés
ként a könyvtárakba kurrensen járó Ш. az általuk megrendelni kívánt külföldi időszaki 
kiadványok figyelembe vételével, a továbbiakban — a kötelespéldányszolgáltatás alapján — 
a hazai periodikumok bevonásával.

Az NPA adatainak bősége, szelektálhatósága és kumulálhatósága révén alkalmas 
kell hogy legyen

— a jelenlegi párhuzamosságok, az izolált lelőhelyjegyzék munkálatok csökkentésé
re, a későbbiekben esetleg megszüntetésére,

— a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyabb kiszolgálására,
— általában a gyors és többszempontú tájékoztatásra.
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Az NPA-ra alapozott országos érdekű feladatok

— Az országos bejelentési rendszer reformja (a könyvtárakból érkező cím- és állo
mánybejelentések rendszerének újjáalakítása) azzal a céllal, hogy mind a bejelen
tés, mind a központi nyilvántartás munka- és időigénye radikálisan csökkenjen.

— A bejelentési rendszer kiterjesztése az előszerzeményezési adatokra, ezáltal az 
országos állománygyarapítási együttműködés és az összehangolt devizagazdál
kodás támogatása.

— Az időszaki kiadványokat feldolgozó nemzetközi rendszerek (az ISDS és az 
IKARR8 ) szolgáltatásainak — ezek adatállományának — hazai fogadása és hasz
nosítása (így pl. a hazai könyvtárak által beszerzett Ш. megrendelt periodiku- 
mok rekordjainak kiszűrése, az ágazati információs rendszerek igényeinek ki
elégítése stb.).

— A Magyarországon megjelenő időszaki kiadványok regisztrációs adatainak géppel 
olvasható formában való feldolgozása az említett nemzetközi regisztrációs rend
szerekben való részvétel számára.

— Az országos lelőhelyjegyzék és kumulációja, továbbá számos egyéb, könyvtári, 
hálózati, szakterületi és regionális stb. jegyzék automatikus előállítása.

A feladatok végrehajtásának lényeges feltételei

— A központi katalógusokról szóló üj jogszabály (és az azt kiegészítő útmutató) 
megjelenése.

— A jogszabályban nem szabályozott, de a számítógépes feldolgozás által megkívánt 
szigorúbb követelmények miatt az eddigieknél igényesebb jelentések készítése.

— Az ISBD-k szellemében fogant, az 1982. november 1-én megjelent új magyar 
időszaki kiadvány szabvány (MSZ 3424/2) alkalmazása.

— A nemzetközi szabványok és szabványjellegű előírások messzemenő figyelem- 
bevétele (transzliteráció, címrövidítés, állományközlés, lelőhelyközlés — az e 
két utóbbira vonatkozó nemzetközi egységesítést célzó munkálatok már folya
matban vannak az IF LA és az ISO középtávú programjai keretében).

— A jelentendő adatok körének bővítése (nemzetközi azonosító szám, szakjelzet, 
kiadó stb.).

A jelen törekvések

A központi katalógus számítógépesítése, melynek szellemi előkészítése már két év 
óta folyik — ebben az évben, az anyagi fedezet birtokában — gyakorlatilag is megkezdő
dött. A KFKK február végén kiküldte a könyvtáraknak a gépesítés célját és a munkák 
ütemezését ismertető tájékoztatót, a bejelentési reform előkészítését célzó kísérleti gépi
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adatlapot és ehhez kitöltési útmutatót is csatolt. A könyvtárak által kérésünkre kísérlet
ként kitöltött és visszaküldött adatlapok azt mutatják, hogy intencióinkat általában meg
értették és együttműködési szándékukban nincs hiány.

A munkálatok tervezett ütemezése szerint legkésőbb a jövő évben meg kell kezdőd
nie az adatbank feltöltésének. Érmek forrásai: 1) a nemzetközi regisztrációs rendszerek 
által előállított és a hazai részvételért cserében szolgáltatott mágnesszalagok rekordjai: 
ezek az adott országokban megjelent időszaki kiadványokról a felelős nemzeti központok 
által — nemzetközileg egységes szabályok alapján — készített leírások, 2) saját előállítá
sú (vagyis a könyvtárak bejelentései alapján a KEKK-ban készített, vagy általuk már gép
pel olvasható formában rendelkezésre bocsátott) rekordok azokról a kiadványokról, 
melyek a regisztrációk adatállományában nem szerepelnek (vagy nemzetközi szempontból 
küszöb alattinak minősülnek), végül 3) a könyvtárak által jelentett állományadatok. 
E munkálatok során változatlanul számítunk könyvtáros kollegáink segítségére és szakmai 
tapasztalatára. Csak elismételhetjük, amivel kiküldött tájékoztatónkat is zártuk: „ki
építendő rendszerünk színvonala döntően a bejelentések megbízhatóságának és partnere
inkkel való együttműködésünk mértékének függvénye.”

JEGYZETEK

1. A központi katalógusokról szóló új jogszabály előkészületben van.
2. В 2 (ELTE) Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 

В 11 (BME) Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára
В 13 (SOTE) Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára 
D 1 '(KLTE) Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára

3. Az időszaki kiadvány olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely 
egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) 
áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük külön
bözteti meg egymástól. Az időszaki kiadvány legfontosabb fajtái (az előállítás módjára való 
tekintet nélkül: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat; időszakosan megjelenő jelentések, beszá
m olók közlem ények, tanulmánygyűjtem ények és hasonlók: időszakosan megjelenő adat- és 
címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai.

4 . Külföldinek minősül minden időszaki kiadvány, melyet Magyarország mindenkori országhatárán 
kívül adnak közre, így a külföldön megjelenő magyar nyelvű periodikumok is. Kiegészítés a 
retrospektív lelőhelyjegyzék esetében: ha egy kiadvány az országhatár szempontjából hol kül
földinek, hol hazainak minősülne (vagyis, ha élete valamelyik szakaszában Magyarországon 
vagy Magyarországhoz tartozó területen jelent volna meg), külföldinek kell tekinteni.

5. A háttéradatok a következők: a központi katalógus általános és szláv sorozatában nyilván
tartott címek száma kerekítve 58 0 0 0 ,mintegy 220 000 bejelentés formájában. A megszer
kesztendő címek száma a gyűjtőköri előírások alapján kieső címek levonása után kb. 46 500, 
ebből került kiszámításra (a szerkesztési tapasztalatokat általánosítva) a publikálandó címanyag.

6. A kiadvány közreadását az MTA és az OMFB célhitelek formájában anyagilag is támogatja 
(az MTA-val kötött szerződés 1969-ben jött létre, az OMFB-vel 1969-ben és újólag 1981 no
vemberében).

7. Az utolsó kiadás 1981 márciusában jelent meg: Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar 
könyvtárakban : lelőhelyjegyzék /Országos Széchényi Könyvtár. — 3. (1978—1979). — Buda
pest : OSZK, 1980.

8. ISDS = International Serials Data System, Párizs
IKARR = Időszaki kiadványok automatizált regisztrációs rendszere, Moszkva.

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



633

A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS ÚJ RENDJE

FEJES JÓZSEFNÉ

A 4. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásaia központi szolgáltatásokon belül 
a könyvtárközi kölcsönzés továbbfejlesztésének fontosságát is hangsúlyozzák. A könyv
tárközi kölcsönzéstől most mindenki elsősorban azt várja el, hogy gyorsabban és megbíz
hatóbban működjék. Ez indokolt is, hiszen az elmúlt évtizedben vitathatatlanul megnőtt 
a jelentősége az ország szakirodalmi ellátásában és néhány olyan intézkedés és változás is 
történt, amely a szolgáltatás lehetőségeit erősítette. így például a lelőhely keresőlap beve
zetése, amely az 1952 utáni magyar kiadványok felkutatásában hozhat gyors eredményt, 
több nagy könyvtár bekapcsolása a közvetlen nemzetközi kölcsönzésbe, valamint a kon
zultatív bizottság létrehozása a könyvtárközi kölcsönzési forgalomban jelentős szerepet 
játszó könyvtárak képviselőiből, és nem utolsósorban a másolatszolgáltatás térhódítása 
a könyvtárközi kölcsönzésben. A nemzetközi kölcsönzésben a másolatszolgáltatás rész
aránya 1981-ben már 60% volt, belföldi vonatkozásban még nagyobb mértékű az eredeti 
művek kölcsönzése (erről nincs pontos adatunk, mert teljeskörű statisztikai adatszolgál
tatásra csak öt évenként kerül sor). Kedvező változás e téren akkor várható, ha a könyv
tárközi kölcsönzésben résztvevő könyvtárak a szükséges reprográfiai berendezésekkel ren
delkezni fognak.

Időszerű volt a könyvtárközi kölcsönzés újraszabályozása, amely a tevékenység 
egész működését felfrissíti, korszerűsíti és szakszerűbbé teszi. A régi, a 126/1963. 
(M.K.8.)MM számú utasítás egyes előírásai és a kölcsönzés szervezeti megfogalmazása 
annak hatékonyságát már komolyan korlátozták. A három, kötelespéldánnyal rendelke
ző központi könyvtár nem volt képes az összes magyar anyagra vonatkozó igényeket ki
elégíteni. A könyvtárközi kölcsönzést segítik az utóbbi években megjelent új jogszabályok 
is, mint a kötelespéldányok elosztásáról intézkedő 5/1977.KM számú rendelet és az 
5/1978.KM számú rendelet a könyvtári rendszer szervezetéről és működéséről.

A múlt év végén megjelent jogszabály a művelődési miniszter 19/1981.(XII.8.)MM 
számú rendele te a könyvtárközi kölcsönzési kérések új rendjét a fenti rendelkezések fi
gyelembevételével szabályozza.

A jogszabály nagy erénye, hogy a könyvtárközi kölcsönzés meggyorsítása érdeké
ben egyszerűsíti a kérések útját, a magyarországi kiadványok kölcsönzésénél kiiktatja a 
hálózati központhoz való formális küldést, valamint meghatározott dokumentumok 
esetében kötelezettségként írja elő az előzetes lelőhelymegállapítást, továbbá valamennyi 
szolgáltatásra képes könyvtárat bekapcsolja a könyvtárközi kölcsönzésbe, hogy ezzel is 
segítse a vidéken élő szakemberek szakirodalmi ellátását.
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A régi jogszabályban megfogalmazott korlátozások, szervezeti kötöttségek feloldása 
következtében megnő a könyvtárosok felelőssége, nagyon fontos ugyanis, hogy a kérések 
indításakor a megkeresett könyvtár illetékessége szerint járjanak el (ne kérjenek például 
országos könyvtárakból olyan irodalmat, amely a helyi, illetve a megyei könyvtárakból 
megkapható). Alapelv, hogy a kurrens magyar anyag szolgáltatása nem az országos, 
hanem a helyi, a megyei szolgálat feladata.

A könyvtárközi kölcsönzés a továbbiakban az összes országos feladatkörű szak- 
könyvtárra és megyei könyvtárra építve működik. A rendelet az Országos Széchényi 
Könyvtárat is a könyvtárközi kölcsönző könyvtárak közé sorolja, még ha a kölcsönzés 
lehetőségei jelenleg nagyon korlátozottakis, de számol azzal, hogy a működési feltételek 
lényeges javulása — elsősorban az új épületbe való költözés — meg fogja teremteni a szol
gáltatás fejlesztéséhez szükséges feltételeket. Számol továbbá a tároló könyvtár létre
jöttével, amely megfelelő fejlesztéssel, állományának kiegészítésével nemcsak a ritkán 
használt dokumentumok gyűjteménye, hanem a könyvtárközi kölcsönzés egyik alap- 
könyvtára lesz.

Az Országos Széchényi Könyvtárnak mint nemzeti könyvtárnak a könyvtárközi 
kölcsönzésben központi feladatai vannak és lesznek a jövőben is, sőt a rendelet felügyeleti 
jogkörrel is felruházta, a nemzetközi kölcsönzési forgalomban pedig központi könyvtár
ként működik.

Az utóbbi két év statisztikai adatai a tudományos és szakkönyvtárak nemzetközi 
kölcsönzési forgalmáról ezt a tényt jól tükrözik:

külföldre ebbó'l külföldről ebből
küldött dók. 

száma
OSZK kapott dók . 

száma
OSZK

1980 2172 1278 10859 9117
1981 3738 1394 12930 10056

A kötelespéldányok elosztásának 1978-tól érvényes rendje a magyar kiadványok 
hozzáférhetőségét jelentősen megjavíthatja, ennek alapján ugyanis a kötelespéldányban ré
szesülő könyvtárak száma, amelyek szakterületük teljes Ш. válogatott anyagát megkapják, 
jelentősen megnőtt. Az új jogszabály a kölcsönzési kérések teljesítését — az 1978 után ki
adott magyarországi könyvek és folyóiratok esetében elsősorban a kötelespéldányban 
részesülő könyvtárak feladatává teszi, bevonva a munkába az országos feladatkörű szak- 
könyvtárakat is. Az öt magyarországi régió: Észak-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, 
Észak-Alföld és Észak-Magyarország (a hatodik régió Budapest és Pest megye), — az alap
vető dokumentumtípusokra korlátozottan — teljes kötelespéldány anyagban részesül. 
A kötelespéldányokat megőrző könyvtárakra hárul az adott országrész ellátása, épp ezért 
komoly figyelmet kell fordítani arra, hogy e könyvtárak megfelelő támogatást kapjanak 
az új szolgáltatás kiépítéséhez. Megjegyzendő, hogy jelenleg már a kölcsönzésben az 
1952—1978 közötti kiadványok részaránya a döntő.

A könyvtárközi kölcsönzést erősíti azzal is a rendelet, hogy csökkenti a kölcsön
zésből kizárható eredeti dokumentumok körét és másolat szolgáltatására kötelezi a 
könyvtárakat.
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A rendelet értelmében a megkeresett könyvtár dönti el, hogy a kért könyvtári anyag 
milyen úton és egyáltalán másolható-e, nem károsítja-e a másolási eljárás a dokumentu
mot, valamint a kölcsönző könyvtár — szintén állományvédelmi szempontból — meg
szabhatja az átkölcsönzött mű használati feltételeit, például előírhatja az olvasótermi 
használatot. (Sokéves tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy a kellő biztosítással postára 
adott művek nem a postai küldés folyamán tűnnek el.)

Az 1963-as jogszabályhoz képest fontos különbség, hogy az új már nem korlátozza 
az egy városon belüli könyvtárközi kölcsönzést. A könyvtárak jelentős része eddig is át
kölcsönzött műveket azonos székhelyen belül, csak a nyilvántartási gyakorlat tekinteté
ben tapasztalható bizonytalanság. Ha a könyvtár a művet garancialevéllel kézbesítő útján 
kéri, abban az esetben „sima” kölcsönzésként ügyintézik. Azt kell inkább hangsúlyoz
nunk, hogy azonos székhelyen belül könyvtárközi kölcsönzés nemcsak postai úton történ
het, amennyiben a kérő könyvtár a kézbesítést vállalni tudja.

Az 1981. évi statisztikai adatok alapján a kölcsönzési forgalomhoz viszonyítva a 
könyvtárközi kölcsönzés mennyisége csekély.

kölcsönzött 
dók. száma

könyvtárközi 
köles, száma 

adott kapott

ebből külföldre/ről 
adott kapott

szakkönyvtárak 1 762 317 104 351 44 100 3738 12 930

közművelődési
könyvtárak 40 325 468 22 935 35 366 _ _

Nem vitás, hogy a forgalom alakulásában a statisztikai adatszolgáltatás bizonytalan
ságán kívül a könyvtárközi kölcsönzéssel szembeni elégedetlenség tükröződik és a szolgá
lat fejlesztése — országos és nemzetközi vonatkozásban — csak közös erőfeszítéssel le
hetséges.

M.B. Line az angliai nemzeti könyvtár kölcsönző központjának (British Library 
Lending Division) igazgatója és az IF LA könyvtárközi kölcsönzési hivatalának vezetője 
egyik cikkében1 megállapítja, hogy a könyvtárközi kölcsönzési rendszer világszerte saját 
lehetőségeinek szintje alatt működik. Sok kutató nem is él a lehetőséggel éppen a folya
mat nehézkessége, lassúsága és bizonytalansága miatt.

A rendelet szelleme a jogszabályalkotóknak azt a törekvését fejezi ki, hogy a könyv
tárközi kölcsönzés a lehető leggyorsabban, felesleges közvetítések nélkül történjen. Ha
táridőket is ezért állapít meg a kérések megválaszolására és teljesítésére.

Nagyon sok múlik a továbbiakban a könyvtárosok felelősségteljes munkáján, mert 
nem kevesebb a feladatuk mint, hogy a kéréseket a könyvtárak illetékessége szerint, gyűj
tőkörüknek megfelelően indítsák, a kapott kéréseket a lehető leggyorsabban teljesítsék és 
„a nehezen teljesíthető” kéréseket ne hagyják megválaszolatlanul, mert a könyvtárközi 
kölcsönzés már ennek eredményeként is sokat javulhat.

1. LINE, M.B.: UAP and Interlibrary Lending. = IFLA Journal. 4. vol. 1978. 2 л о . 1 1 8 -1 2 1 .p.

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



636

AZ ORSZÁGOS SZÉCH ÉNYI KÖNYVTÁR ÉS A NEMZETKÖZI
KIADVÁNYCSERE

SONNEVEND PÉTER

Visszatekintés

A könyvtártörténet a kiadványcsere első adatait a XVII. század végi francia királyi 
könyvtárhoz kapcsolja; 1740-ből datálódik Lund, Äbo és Greifswald egyetemének csere
megállapodása („Commercium Literarium”); 1817-ben Jena, Breslau és Marburg egyete
me csereközösséget hozott létre (Akademischer Tauschverein), aminek éppen száz éve 
— 1882-ben — már 68 résztvevője volt közel egy tucat országból. A múlt század közepére 
ily módon e tevékenység szervezett, sőt hamarosan szabályozott kereteket öltött. 1886- 
ban Brüsszelben két konvenciót írtak alá nyolc ország képviselői a hivatalos kiadványok 
cseréjéről, ezek lényegében ma is érvényben vannak. A brüsszeli egyezmények hetven év 
alatt azonban csak 21 ország egyetértését nyerték el, ezért az ENSZ illetékes szerve, az 
Unesco új megállapodás kidolgozását kezdeményezte. Tízéves előkészítés után 1958-ban 
a párizsi közgyűlés két egyezményt fogadott el: a kiadványok nemzetközi cseréjéről ille
tőleg a hivatalos kiadványok és hatósági irományok államok közötti cseréjéről1. Frissebb 
adatok szerint2 ezeket mintegy negyven ország ratifikálta.

Újabb keletű becslés szerint3 e könyvtárközi együttműködés keretében 15—20 
ezer intézmény évente több millió kiadványt cserél.

A cseretevékenység problémáinak nemzetközi megvitatásához kiváló fórumot biz
tosít az IFLA megfelelő szekciója, amely aktív kiadványi tevékenységet is folytat (nem
zetközi decenniális témabibliográfia, tanulmánykötet megjelentetése stb.), s fontos tá
jékoztatási szerepet tölt be az Unesco gondozásában már négy ízben kiadott kézikönyv 
(1950, 1956, 1964, 1978).4

Magyarország a brüsszeli és a párizsi egyezményekhez is csatlakozott (a 20-as, 
Ш. a 60-as évek elején). A magyar könyvtárak közül hagyományai alapján kiemelendő az 
MTA több mint száz éve gyarapodó cseretevékenysége. A „csereszakma” feledhetetlen 
szakértője, — haláláig az IFLA-szekció elnöke — Gombocz István a 60-as évek elején 200 
hazai intézmény 17 ezer partnerrel folytatott 200 ezres nagyságrendű cseréjéről készített 
átfogó elemzést.5

A magyar könyvtárak cseretevékenységét jogi oldalról máig a 101 /1960(M.K. 1.) 
MM sz. utasítás határozza meg. Ennek két fő iránymutatását érdemes kiemelni: az egyik 
teljesült a hazai könyvtárak decentralizált nemzetközi cseretevékenységének szente
sítése), a másik nem (az Országos Széchényi Könyvtár keretében működő Nemzetközi 
Csereszolgálat országos nyilvántartó és egyeztető funkciója).
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Hazai körkép és OSZK-problémák

A legfontosabb 120 könyvtárra kiterjedő éves statisztikai adatszolgáltatás szerint6 
a rrai cseretevékenység szembetűnően meghaladja a már említett Gombocz-könyvben 
regisztrált húsz év előtti szintet. Illusztrálja ezt az elmúlt négy év statisztikája:

Küldött Kapott Cserepartnerek
Év dokumentumok száma (ezer) száma

1978 206,1 130,1 20521
1979 224,5 123,8 20188
1980 199,6 134,9 20637
1981

(121 intézmény)
179,8 129,7 20829

A küldött és kapott dokumentumok számát összeadva 1981-es adatok szerint 32 
könyvtárnál tapasztalunk ezer egységet meghaladó eredményt. Száz partnernél többel 
rendelkezik 47 intézmény. Háromezer egység feletti cserevolumennel tizenkét fővárosi 
(OSZK, Magyar Szabványügyi Hivatal, OMIKK, MTA Könyvtár, ÉTK, AGROINFORM, 
Nemzeti Múzeum Régészeti Könyvtára, Nemzeti Galéria, KSH Könyvtár, BME Központi 
Könyvtár, Egyetemi Könyvtár) és négy vidéki (a soproni, szegedi, debreceni és miskolci 
egyetemi) könyvtár emelkedik ki.

Az OSZK az utóbbi két évben a most ismertetett országos mennyiség mintegy 15%- 
át bonyolította7.

Küldött Kapott az OSZK csere utján
Év dokumentumok száma (ezer) történő gyarapodása 

(ezer)

1980 ~T5-?r 20,4 3,8
1981 31,8 13,9 4,1

Megjegyzendő, hogy az OSZK által hazai intézményeknek továbbadott kiadványok 
száma az országos statisztikában valószínűleg halmozódást jelent. (E „tranzitkérdésre” 
alább még kitérünk.)

A számokból az következik, hogy az OSZK saját gyűjteménye számára a csere ke
retében hozzá beérkező anyag 20—25%-át hasznosítja, a nagyobb hányad más könyvtárak
ba kerül. E kérdés hátterét boncolandó, figyelmet érdemelnek az OSZK cseretevékenysé
gének „relációs” adatai8 .
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Szocialista országok Más országok
Küldött Kapott Küldött Kapott

dokumentumok száma (ezer)

1980 30,4 18,1 4,8 2,3
1981 27,8 11,1 4,0 2,8

Eszerint az OSZK cseretevékenységének mintegy 85%-a kapcsolódik a szocialista 
országokhoz. Itt szükséges visszautalni az 1960-as utasítás 9/h pontjára, amely szerint az 
OSZK „ellátja a kulturális egyezményekben reábízott feladatokat”. Az OSZK Nemzet
közi Csereszolgálat munkájáról készített intézményi felülvizsgálati jelentés9 idevágó 
megállapításaiból tallózunk: ,3  szerepkörben az NCS feladata a szocialista országokkal 
fennálló kulturegyezmények értelmében hazánkba automatikusan beérkező anyag foga
dása és szétosztása. . . E tevékenység. . . számos problémát vet fel. A problémák egyik 
része mennyiségi, másik része minőségi. . . E nagy volumenű anyagnak színvonala is meg
lehetősen egyenetlen s ennek következtében a hazai könyvtárakban való elhelyezése is 
nehéz. . . Az „automatikus csere” fedezi a szocialista országokból való beszerzéseinket ál
talában, különleges hungarika-szempontjainkat azonban csak részben elégíti ki. . .  Partne
reink a küldemények összeállításában bizonytalanok, kevéssé körültekintők. . . Kikül
dött deziderátáinkat is jóval rosszabb hatásfokkal és lassabban teljesítik, mint a kapitalis
ta országok.” Az összképhez az is hozzátartozik, hogy az OSZKún. törzsállománya (köz
ponti könyv- és folyóiratgyűjteménye) teljes külföldi gyarapodásának 55%-a, a külföldi 
periodikum-gyarapodásnak pedig ezen belül 63%-a a cseréből származik10 .

A máris túlontúl sok adat után néhány összegző megállapítás kívánkozik ide az 
OSZK csere tevékenységéne к helyzetéről:

a) Az OSZK az ország egyik legjelentősebb cseretevékenységet végző könyvtára, a 
csere jelentős forrása az OSZK-gyűjtemény gyarapodásának.

b) Az OSZK-nak — a hivatalos kiadványok cseréjének az Országgyűlési Könyvtár
hoz való átadása után is — még a racionális mértéknél nagyobb a tranzitszerepe, különö
sen a szocialista országok profil szerinti partnerintézményeinek közvetlen kapcsolatait 
figyelembe véve. E következtetés — ha helytálló — megfelelő változtatásokat indokolna 
az állami kulturális egyezményekben valamint a nemzeti könyvtárak közti együttműkö
dési megállapodásokban.

c) Az utóbbi évtizedben jelentős súlyt kapott az OSZK munkájában az ajándéko
zás, támogatás, amely elsőrendűen külföldi egyetemek magyar tanszékei, intézetek, 
könyvtárak, szerkesztőségek, esetenként egyéni kutatók, mérvadó személyiségek szá
mára szükséges dokumentumok megküldését jelenti (e kapcsolatok természetesen konkrét 
„cserévé” is fejlődhetnek). A támogató tevékenység terén az OSZK jelenleg szemmel lát
hatóan országos feladatkört lát el.

d) A nemzeti könyvtár cseretevékenységét szervesebben lehetne illeszteni más 
könyvtárközi együttműködési formákhoz (így az UAP-programban hasonlóan jelentős 
szerepet vivő könyvtárközi kölcsönzéshez), és a cseretevékenység szempontjából legfon
tosabb hazai könyvtárakhoz — egyfajta módszertani szerepkör felélesztésére gondo
lunk —, s előrelépés kívánatos a reprográfiai (főleg mikrofilm-) másolatok szervezett
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igénybevételében is. Más szóval: az OSZK-gyarapodáson túllépő integratív funkciók ki
bontakoztatására hívjuk fel a figyelmet.

e) E kérdés anyagi vetülete miatt is sürgető: az OSZK csere célú könyv- és folyó
iratvásárlásra az utóbbi években már másfél millió forintot költött (részben a 2—3-ra 
csökkent kötelespéldányanyag miatt), s ha ehhez azt is hozzászámítjuk, hogy az NCS az 
európai átlagnak is megfelelő létszámmal működik, akkor az anyagi gazdálkodás raciona
lizálását is előbb-utóbb behatóbban kell megvizsgálni.

JEGYZETEK

1. Elemzésüket Id. GOMBOCZ István: Unesco-egyezmények a nemzetközi kiadványcsere szabályo
zására. = Az OSZK Évkönyve 1963—1964. Bp. 1966. 34—54.p.

2. Ld. Handbook on the international exchange of publications. Fourth ed. Ed. by Frans van- 
WIJNGAERDEN. 1978, Unesco.

3. KANEVSKIJ B. P.: Problemy sovremennogo mezdunarodnogo knigoobmena. (K voprosu о 
svobodnom potoke knig.) = Bulle ten’ Unesco dia bibliotek. t. 26. 1972. 3. no. 151 p.

4. Ld. 2. jegyzetünket.
5. GOMBOCZ István: A magyar könyvtárak nemzetközi kiadvány cseréje. Az OKDT kiadványa, 

16. Bp. 1963 .70  p.
6. Statisztikai Tájékoztató. Szakkönyvtárak. 1978 ,1979 ,1980 ,1981 .
7. Ld. Az Országos Széchényi Könyvtár 1980. és 1981. évi beszámolója. 68, 92, Ш. 72, 90.p.
8. Ld. az előző jegyzetet, 1981. évi beszámoló, 90.p.: könyv (kötet) és folyóirat (évfolyam) együtt 

számolva.
9. Jelentés a Nemzetközi Csereszolgálat munkájának felülvizsgálatáról. 1979 március—május. 

(1957/1979. sz. Vezetői Tanácsi előterjesztés.) 2., 3. és 11.p.
10. Ld. u.o. l l .p .

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



640

A KÖNYVTARAK  KÖZPONTI N Y ILVÁ NTAR T AS A

MOHOR JENŐ -  PÁLINKÁS GYŐRGYNÉ

Hagyománnyá válik lassan, hogy a könyvtárak központi nyilvántartásáról szóló 
írásokat valamilyen „alkalom” hívja elő; hiszen így keletkezett a legelső híradás a tervek
ről (a könyvtárosegyesület soproni vándorgyűlésén, ahol a központi szolgáltatások témája 
kínálta az alkalmat), a Könyvtári Figyelő számára pedig a könyvtári statisztikával fog
lalkozó „tematikus szám” alkalmából készült cikk a nyilvántartás és a statisztika össze
függéseiről. Talán csak a Könyvtáros hasábjain megjelent írást nem köthetjük alkalom
hoz (mert az OSZK Híradónak — hogy teljessé tegyük a felsorolást — minden száma al
kalom arra, hogy a könyvtár tevékenységéről közöljön cikket. Most, hogy a Könyvtári 
Figyelő új tematikus száma nyújt ismét alkalmat arra, hogy a könyvtárak központi nyil
vántartásáról szóljunk, érdemes áttekinteni az eddigi íráisokat, mit tud — mit tudhat — 
már e témáról a szakmai közvélemény.

Az előzményekről: a jogszabály előírta kötelezettségről és a nyilvántartás tervezése
közben felmerült gondokról, valamint a szakirodalomban korábban felbukkant meggon
dolásokról meglehetősen sok szó esett, és nem maradtak említetlenül a nyomtatott elő
dök, a minervák sem. . . Már az előzményekről szólva is, de még inkább a nyilvántartás 
tervezésének gondjai között merült fel a könyvtári minimum  fogalma, meghatározásának 
igénye. Álláspontunk szerint a könyvtárak központi nyilvántartásának megtervezése és 
megszervezése — éppen mindazoknak az adatoknak és átfogó ismereteknek a hiánya kö
vetkeztében, amelyek megszerzésének lehetőségét a felállítandó nyilvántartástól remél
tük — nem lehetett megfelelő alkalom a könyvtári minimum megállapítására. Ugyanakkor 
— merőben gyakorlati okokból — a nyilvántartás határait ki kellett jelölni, és a központi 
nyilvántartásba való felvételhez (illetve bejelentési kötelezettséghez) — ha úgy tetszik: a 
könyvtárrá minősítéshez — valamilyen objektív támpontot kellett adni. így született meg 
az „előzetes könyvtári minimum” : a magyarországi közkönyvtárak központi nyilván
tartásában azok a gyűjtemények szerepeljenek adataikkal, amelyek az alábbi minimális 
feltételeknek megfelelnek:

a) a gyűjtemény kezelését főfoglalkozású, illetve főhivatású könyvtáros látja el;
b) legalább 3000 kötet (könyvtári egység) feltárt saját állománnyal, vagy legalább 

2000 kötet feltárt saját állománnyal és 50 kurrens periodikum-féleséggel (cím
mel) rendelkezik;

c) lehetőleg önálló (vagy legalábbis elsősorban könyvtári célú) helyiségben műkö
dik.
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Ehhez a megfogalmazáshoz a Könyvtárosban megjelent cikk fűz néhány magya
rázó megjegyzést, többet ma sem mondhatunk róla. Az bizonyos, hogy gyakorlati fel
adatát teljesítette: mennyiségi határt szabott a nyilvántartásnak. Azt azonban, hogy a 
„könyvtárrá nyilvánítás” alsó szintjét a mai magyar könyvtári valósághoz viszonyítva a 
kelleténél feljebb vagy lejjebb állapította-e meg, még nem tudjuk; ennek megítélésében a 
központi nyilvántartásban összegyűjtött adatok sokoldalú elemzésére, társadalmunk 
(és gazdasági életünk) könyvtári igényeivel és szükségleteivel való összevetésére, az ered
mények szabatos megfogalmazására — mondjuk ki: körültekintően és megalapozottan 
meghatározott könyvtári minimumra van szükség.

A központi nyilvántartás célját és funkcióit a Könyvtári Figyelő statisztikai tema
tikus számában megjelent cikk első mondatát is idézve foglaljuk össze: „A Magyar Mi
nerva 1900—1932 között megjelent hat kötete, az 1965-ben közreadott Könyvtári miner- 
va, a két év múlva már „új könyvtári nyilvántartási rendszert” sürgető cikk. . . végül az 
1969-es szakirodalmi kalauz (Tudományos és szakkönyvtárak gyűjtőköri kódexe) után, 
a különféle könyvtárstatisztikai kiadványok mellett, még mindig hiányzik a teljes magyar 
könyvtárügy — a könyvtári rendszer — áttekintésének, a könyvtárakról való sokoldalú 
tájékozódásnak a lehetősége.” (1979) E lehetőség megteremtése a könyvtárak központi 
nyilvántartása felállításának alapvető célja, azaz a teljes magyar könyvtári rendszer fel- 
térképezése :

— megbízható és teljes címlista összeállítása,
— a könyvtárak állományára és gyűjtőkörére, forgalmára, szolgáltatásaira, tájé

koztató tevékenységére, működési feltételeire, felszereltségére kiterjedő adat
bázis létrehozása.

Nyilvánvaló (és a Könyvtári Figyelő idézett cikke ezt ki is fejti), hogy a statisztikai 
feltárást nem megismételni, hanem kiegészíteni kell: a változó adatokat csak az adott 
könyvtár nagyságrendjének érzékeltetésére, az állandó jellemzőket, és a nem elsődlegesen 
adat (szám) jellegű tudnivalókat viszont pontosan regisztrálni, ez volt a nyilvántartás 
tervezőinek egyik feladata. Természetes követelmény, hogy az összegyűjtött adatokat 
visszakérésbe tőén, tájékoztatásra alkalmas módon kell tárolni, és végül az adatok birto
kában, azok hasznosításának különböző módjairól is gondolkodni kell.

A fentiekben vázolt célok eléréséhez (illetve a kívánalmak teljesítéséhez) a nyilván
tartásnak minél több adatra, a könyvtári tevékenység minélszélesebb területeire vonatko
zó információkra lett volna szüksége, ezt a túlzott igényességet azonban szükségszerűen 
össze kellett hangolni a realitásokkal. Mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt el 
kellett vetni azt a gondolatot, hogy az utóbbi évek különféle statisztikái szerinti össze
sen kb. 16 ezer könyvtár (és könyvtári szolgáltató hely) mindegyikéről egy központi nyil
vántartás tartalmazzon részletekbe menő információkat. Az említett mennyiség jelentős 
részét kitevő kiskönyvtárakat nem is lehetett volna azzal megterhelni, hogy olyan infor
mációkat kérjünk tőlük, amelyekkel nem rendelkeznek. E megfontolások boncolgatása 
— és további szempontok figyelembe vétele — nyomán alakult ki a három lépcsős nyil
vántartási rendszer terve, az alábbiak szerint:

1. Részletes nyilvántartás a jogszabály (5/1978.(XII.12.)KM sz. rendelet) szerint 
kiegészítő adatszolgáltatásra kötelezett könyvtárakról (hálózati központokról
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és alközpontokról, országos feladatkörű szakkönyvtárakról, tudományos könyv
tárakról stb.) Indokoltnak látszott azonban e meghatározott kör bővítése (pél
dául nagymúltú iskolai, jelentős vállalati, kutatóintézeti könyvtárakkal) az adat
gyűjtésben közreműködésre felkért hálózati központok belátása szerint.

2. Kevésbé részletes, de informatív nyilvántartás az „előzetes könyvtári minimum” 
alapján, illetve a hálózati központok eseti döntése szerint „könyvtárrá minősí
te tt” intézményekről.

3. Az inkább „könyvtári szolgáltató hely”-nek nevezhető egységekről csak minimá
lis mennyiségű adat.

Az 1. és 2. pont alatti könyvtárak adatait tartalmazza a könyvtárak központi nyil
vántartása, a 3. szerinti szolgáltató helyek adatainak nyilvántartására az Országos 
Széchényi Könyvtár javaslatot tett a hálózati központoknak.

A központi nyilvántartás adattartalmáról írtak az eddigi cikkek a legkevesebbet
— talán mert az első cikkek keletkezésekor még éppen alakulóban volt a nyilvántartandó 
adatok körének terve, az 1980-as cikk megjelenése pedig többé-kevésbé egybeesett az 
adatlapok szétküldésével. A tervezés első szakaszában úgy látszott, hogy gondot okoz a 
könyvtártípusok különbözősége, hogy más adatokat kell majd egy felsőoktatási, vagy egy 
szakkönyvtárról és egészen másokat egy közművelődési könyvtárról nyilvántartani.

Végül sikerült, (gyakorlatilag egyetlen kérdés kivételével) azonos, minden könyv
tártípus számára egyaránt kitölthető adatlapot létrehozni, egyet az „alapnyilvántartás” , 
egyet a részletes nyilvántartás számára. (Az „A” adatlap kérdéseinek sorszámozása azért 
nem folyamatos, hogy a kétféle adatlapon azonosan szereplő kérdések sorszáma is ugyan
az legyen.)

A könyvtári állomány tartalmi összetételének nyilvántartásáról már a statisztikai 
összefüggéseket elemezve is szó esett. A nyilvántartandó adatok körének ez az a szelete, 
ahol feltétlenül helye volt a közművelődési könyvtárak külön kezelésének, tőlük mind
össze annyit kérve, hogy a nyelvi és időbeli határok mellett csak gyűjtési gyakorlatuk 
(illetve meglévő állományuk) esetleges egyedi szempontjait jelöljék meg. A nem közmű
velődési könyvtárak 163 (tagadhatatlanul ETO-szerű sorrendben, és nemegyszer ETO 
szerinti fogalommal jelölt) szakterület közül jelölhették meg az állományukra, illetve 
gyűjtőkörükre jellemzőket, olyan táblázaton, ahol a gyűjtés szintjét négy fokozattal tet
tük mérhetővé :

— csak az általános tájékozódás szintjén,
— a magyar szakirodalom, teljességre törekedve,
— a külföldi szakirodalom, erős válogatással,
— a külföldi szakirodalom, lehetőség szerinti bőséggel.
A táblázat következő két oszlopa azt kérdezi, hogy az adott szakterületen retros

pektív állománykiegészítést végez-e, és kéri a gyűjtés kezdetének megjelölését (nyilván
valóan nem mindegy, hogy az adott szakterület irodalma a könyvtár állományának hagyo
mányosan, szerves részként gyarapodó összetevője vagy egy új feladat megjelenésekor
— esetleg csak néhány hónapja — megismert új érdeklődési köre.) Az adatgyűjtés meg
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szervezése önálló tanulmány tárgya lehetne. Annyit azonban mindenképpen meg kell 
említenünk, hogy a hálózati központok igényei szerint 1980 májusától kezdve össze
sen mintegy 10 000 „A” és „B” típusú adatlapot küldtünk szét. A kiküldött adatlapok 
mennyisége nem fedi a beérkezettekét, a legtöbb hálózati központ ugyanis adatlapjaink 
segítségével saját részére is nyilvántartást épített könyvtárairól.

A hálózati központokon keresztül vagy közvetlenül a csoporthoz érkezett adatla
pok mennyiségi majd minőségi felmérése volt az az első állomás, amely választ adhatott 
(és sok esetben adott is) arra: jó volt-e, érthető, világosan fogalmazott volt-e minden kér
désünk, milyen kérdések maradtak ki, s melyek voltak félreérthetőek és félreértettek, 
mivel kellett volna bővítenünk, s mivel csökkentenünk az adatlapok kérdéscsoportjait.

A visszaérkezett adatlapok mennyiségéről szólok először, nem kerülve meg a minő
séggel kapcsolatos észrevételeinket sem. A hálózati központok kétféle módon értelmez
ték, s hajtották végre a rendeletben majd az általunk megfogalmazott körlevélben foglal
takat. Akadtak hálózati központok, melyek igyekeztek minél kevesebb könyvtárat jelen
teni, írásos, vagy szóbeli indokaik arra engedtek következtetni, hogy nem szívesen szeret
nének „nyilvántartottak” lenni, mert: átalakulóban van a könyvtári hálózatuk, egyre 
kevesebb az állománygyarapításra fordítható összeg, feltáratlan az állomány nagy része, 
stb. . .A  hálózati központok másik csoportja (főleg a tanácsi közművelődési könyvtári 
hálózatokból) érthetetlenül sok, még csak könyvkölcsönzőnek sem minősíthető könyv
tárról küldött kitöltött adatlapot. De jelentős különgyűjtemények maradtak volna ki nyil
vántartásunkból pusztán azért, mert hálózati központjuk „elfelejtette” jelenteni őket, 
vagy kitöltött adatlapjaik a hálózati központ és az Országos Széchényi Könyvtár közötti 
úton „vesztek el” . Felkutatásuk, nyilvántartásba vételük komoly munkát jelentett, ami
nek eredményét azonban több mint négyszáz hálózatba tartozó illetve hálózaton kívüli 
könyvtár utólagosan beküldött adatlapjai jelzik. S végül akadtak olyan intézmények is, 
melyek egyenesen elzárkóztak az adatlap kitöltésétől munkaerőhiányra és egyéb ürügy
re hivatkozva (tehát nem a gyűjtemény összetételére!) Ezek egyike azóta tudományos 
könyvtári minősítéssel rendelkezik! Ezek a könyvtárak így természetesen kimaradtak 
az országos nyilvántartásból.

Külön problémát jelentett a hálózaton kívüli könyvtárak felkutatása. Az egyházi 
könyvtárak kivételével a hálózatba nem tartozó gyűjtemények címeit a legkülönbözőbb 
forrásokból gyűjtöttük össze, (a forrásjegyzék könyvtáros kollégáktól a baráti vagy isme
retlen telefonálók népes során át egészen a budapesti — s gyakran vidéki — telefonkönyvig 
terjedne). Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy jó néhány esetben a nagy 
nehezen megtalált könyvtár vezetője zárkózott el az adatlap kitöltésétől.

A mennyiség felmérése során már számokkal mérhettük naponta a postán érkezett 
adatlap csomagokat, s ez a szám — ránézésre — nem mutatott elkeserítő képet. Az össze
gyűlt adatlapok azonban önmagukban keveset érnek. Olyan adatbankhoz, mely számos 
szolgáltatás alapját adhatja, az adatokat hozzáférhetővé, visszakereshetővé kellett tenni.

A visszaérkezett adatlapok a részletes feldolgozás előtt sorszámot kaptak, az adat
lapokat és a könyvtárra vonatkozó egyéb információkat a számok növekvő sorrendjében 
tároltuk. Az adott válaszok megvizsgálása után a beérkezett adatlapok egyharmadát nem 
tudtuk felhasználni. (Egyes hálózati központok ezer kötetes gyűjteményéről, sok eset
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ben letétként kihelyezett állománnyal rendelkező „könyvtárról” állítottak ki külön adat
lapot.) A minőséghez a tartalmon kívül a forma is hozzátartozik. Számtalan adatlap kitöl
tö tt adatait egyszerűen nem tudtuk elolvasni. Kézzel írott, átradírozott, többek által 
kézjeggyel ellátottan újra javított tételekkel találkoztunk, s az így leírt adatok közül 
valósat számos esetben többnapos telefonálás után sikerült megtudni.

Több kérdéscsoportnál az igen-nem aláhúzásánál mindkét szót aláhúzottan találtuk, 
a könyvtárosok iskolai és szakmai végzettségét jelölő táblázat számoszlopai sehogy sem 
egyeztek; számos — főleg vállalaton belül működő könyvtár — az intézménye nevének 
poligramját adta meg csupán, melynek feloldását sokszor maga a könyvtáros(í) sem tudta 
megadni. Tudományos könyvtári fokozatot száznál több magyarországi könyvtár jelen
tett, holott ellenőrizhetően, rendeletben név szerint felsoroltán összesen 63 könyvtár 
rendelkezik ezzel a minősítéssel. A könyvtárak több mint egyharmada nem tudta meg
jelölni a hálózatot, amelynek tagja; a könyvtár felügyeleti szervének a tanácselnököt 
jelölték meg.

Az átvizsgálás, ellenőrzés után az alapnyilvántartásból kitűnik, hogy 2800 könyv
tár működött 1980 januárjában Magyarországon. Hogy ez a szám sok vagy kevés, nem a 
mi feladatunk eldönteni. Közel két évi munkánk után tudom, hogy ez a szám 2—300 
könyvtár hiányával ennyi, melyekről feltételezzük hogy vannak, működnek, de doku
mentálni nem tudjuk. Meg kellett elégednünk annyival, hogy ezt a közel 3000 magyar- 
országi könyvtárat országos nyilvántartásba vettük, adataik tárolása, visszakeresése 
segítségével számos érdeklődő kérdésre választ tudunk adni.

A nyilvántartásba került könyvtárak adatait fénylyukkártyán rögzítettük. Kártyán 
lyukasztottuk minden olyan könyvtár sorszámát, melyre a megadott deszkriptor jellem
ző. Visszakereséskor a deszkriptorok szabadon kombinálhatok, kereső rendszerünk mint
egy 500 deszkriptort rögzít. Az adatlapok is tartalmaztak azonban olyan — előre nem 
várt — ismérveket, melyeket érdemes volt fénylyukkártyán rögzítenünk, továbbá az ada
tok folyamatos feldolgozása alatt érkezett kérdések is számos esetben alapot adtak ahhoz, 
hogy újabb deszkriptorral gyarapodjék nyilvántartásunk. így — az adatlapon felsorolt kér
déseken túl — fénylyukkártya segítségével kimutatható például hogy egy-egy budapesti 
kerület számszerűen hány könyvtárral rendelkezik, s azok milyen típusú könyvtárak. 
Kimutatható, hány könyvtár működik az ország kiemelt nagy városaiban, hol vannak 
nemzetiségi könyvtárak, hol vannak muzeális iskolai gyűjtemények, melyek a legrégeb
ben alapított magyarországi könyvtárak, stb.

Az adatok fénylyukkártyás rögzítésekor kerültünk szembe az adatlapok hiányos
ságaival, a megfogalmazások téves értelmezéseivel mindezt — visszaütésként — a saját 
„bőrünkön” tapasztaltuk. A baj ugyanis ott kezdődött, hogy a kezdet kezdetén a hálózati 
központok számára megfogalmazott körlevélben jeleztük, hogy a kibocsátásra kerülő 
adatlapok közül az „A” szűkebb, míg a „B” bővebb kérdéscsoportokat tartalmaz. Miután 
az adatlapok kinyomtatását technikai okok késleltették, így a hálózati központok az adat
lapok tartalmi ismerete nélkül döntötték el, hogy „A” vagy „B” típusú adatlapot igényel
jenek a hozzájuk tartozó könyvtárak részére. Az 5/1978.(XII.12.) számú KM rendelet 
pontosan rögzíti ugyan, melyek azok a könyvtárak, melyektől kiegészítő adatokat kell
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kérni, azonban az adatok részletes feldolgozásánál derült ki, hogy számos „A” adatlapot 
kitöltő könyvtár felszereltsége, ellátottsága, állománygyarapításra fordítható pénzösszege 
feltételezi, hogy egyéb olyan értékes és értékelhető adattal is rendelkezik, melyek a nyil
vántartás kívánalmainak megfelelnek. Hiányzik a szűkebb, „A” típusú adatlap kérdései
ből többek között a könyvtár történetére vonatkozó rövid összefoglaló, a könyvtár 
technikai felszereltségét érintő kérdések (sokszorosító berendezés, kötészet) stb. Ezek a 
válaszok hiányoznak, csak azért mert az erre irányuló kérdéseket csak a bővített adatlap 
tartalmazza.

Utólag okoskodva talán célszerűbb lett volna egységes adatlappal dolgozni. De a fel
sorolt apróbb hiányosságok mellett, a könyvtárak központi nyilvántartása szerényen fel
sorakozva az Országos Széchényi Könyvtár központi szolgáltatásai mellé átfogó képet tud 
adni 2800 magyarországi könyvtár legfontosabb adatairól.

A felsőoktatási és szakkönyvtárak az adatlapok mellett gyűjtőköri mellékletet is 
kitöltöttek. A mellékletben szereplő kérdésekre a könyvtárak az adott szakterületen foly
tatott gyűjtésük mélységét, minőségét jelölik. A feldolgozásnak ez a szakasza 1982 őszén 
indul meg és legkésőbb a jövő év első negyedévében fejeződik be. Ekkor tehát választ ad 
a nyilvántartás a felsőoktatási és szakkönyvtárak gyűjtési területére, a gyűjtés mélysé
gére is.

A könyvtárak központi nyilvántartása a magyarországi könyvtárak 1979 év végi 
adatait rögzítette. Elavultak a számok, az adatok, mondhatjuk és jogosan, mint ahogy el
avult egy telefonkönyv, egy statisztikai kiadvány is abban a pillanatban amikor meg
jelenik. Hosszú évtizedek óta azonban a magyarországi könyvtárügy összefogó, áttekint
hető egy helyre összegyűjtött nyilvántartással nem rendelkezett. A kétéves késés ellenére 
ez a kataszter némi alapot, kiindulópontot, választ ad számos, eddig fel nem tárt (sokszor 
talán eltakart) tényre, problémára és eredményre.

A könyvtárak központi nyilvántartásának első, írott szolgáltatásaként a jövő év első 
hónapjaiban napvilágot lát a Könyvtári Címjegyzék, amely a beérkezett és rögzített ada
tok alapján a napi munkához nélkülözhetetlen, legfontosabb könyvtári adatokat tartal
mazza (cím, telefonszám, telex, könyvtárvezető neve). Ezek és a legutóbbi hónapokban 
hozzánk intézett kérdések gyors megválaszolása, a kért statisztikák összeállítása után ma 
már bízunk abban, hogy munkánknak célja, értelme van.

Tudjuk, hogy ma még csak az alapok lerakásánál tartunk. A későbbi hónapok, 
évek feladata nyilvántartásunk bővítése, frissítése, az igazi cél azonban az „évrekész” 
állapot elérése és folyamatos biztosítása. Ez teszi majd lehetővé — egy jobb gazdasági 
helyzetben — a Könyvtári Minerva új kiadását és terveink szerint folyamatos pótlását, 
kiegészítését.

Munkánkhoz a könyvtárak nagy segítséget nyújthatnának azzal, hogy megváltozott 
adataikról kérés nélkül is tájékoztatnának, ha a hálózati központok új könyvtáraikat 
ugyanígy bejelentenék, ha rendszeresen hírt kapnánk a személyi változásokról, az épü
letek esetleges bővüléséről, új részlegek megnyitásáról stb.
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SZOLGÁLTATÁS ÉS MEGÓVÁS MIKROFORMÁBAN

TREMKÓNÉ MESZLENY MÁRIA

Nemzeti Könyvtári feladataiból adódóan az Országos Széchényi Könyvtár szolgál
tatásai sorában fontosnak tartja a hungarika-anyag másolatban való hozzáférhetőségének 
biztosítását a hazai és külföldi könyvtárak és az egyéni kutatók számára egyaránt. A foto- 
és mikrofilmtechnika segítségével óvott szellemi kincseinket mikroformában könnyen 
eljuttathatjuk a világ legtávolabbi zugába és hasonló formában kiegészíthetjük saját állo
mányunkat is, jóllehet, papírlapozgatáshoz „szokottságunk” még hosszú ideig kényszer- 
megoldásnak fogja tekinteni a mikrofilmen közvetített információkat. Pedig korunk 
technikai felkészültségének mai fokán — különösen a szűk restaurálási kapacitás miatt — 
szellemi értékeink átmentése későbbi korok számára elsősorban a mikrofilmtechnika al
kalmazásával képzelhető el. Köztudott, hogy nálunk sokkal gazdagabb országok — ame
lyek modern berendezéseket és sok pénzt tudnak állományrészek restaurálására fordí
tani — is csak mintegy 15— 20%-át tudják évente restaurálni az arra rászoruló anyagaik
nak. Hosszabb távon az sem megoldás, ha muzeális dokumentumainkat, rossz papírmi
nőségű hírlapjainkat kivonjuk a használatból, hiszen ezekben is előbb-utóbb kárt tesz az 
idő.

A Széchényi Könyvtár hatvanas években megkezdett állományvédelmi mikrofilme- 
zési programja is ennek a felismerésnek köszönhető, és húsz év elteltével elmondhatjuk, 
hogy hazánkban, de szocialista viszonylatban is, jelentős arányú védelmi filmezés folyik 
nálunk. (Védelmi filmezéssel a fő cél a papíreredetik kímélése, tehát mikromásolatban 
való helyettesítésük a könyvtári folyamatokban).

Az egyszeri előállítás és többszöri felhasználás elvét követve, a hungarikákról foto
technikával történő szolgáltatásnak ki kell egészülnie a gyűjtemény védelmi filmezésével. 
Ezt a célt szolgálja a papíreredeti mikrofilmen való megőrzése, annak olvasófilmmel való 
helyettesítése minden könyvtári folyamatban, különösen a szolgáltatásban, továbbá a 
reprodukciós igényeknek mikrofilmről és nem az eredetiről való teljesítése. (Vannak 
olyan nagykönyvtárak — tudomásunk szerint csupán hét a világon — ahol a védelmi fil
mezésen felül hatalmas anyagi ráfordítással biztonsági filmezés is folyik. Mivel az alap- 
negatívok kimondottan a „statikus” biztonságot szolgálják az eredetiknek egy esetleges 
elemi csapás folytán bekövetkező megsemmisülése esetére, a szolgáltatásokhoz a másod- 
negatívokat használják, amelyek dupla nyersanyagköltséggel, munkaráfordítással stb. 
készülnek.

A Széchényi Könyvtár hungarika anyagáról szolgáltatás keretében évente mintegy 
90 000 □  negatív és 350 000 □  pozitív mikrofilmfelvétel készül, továbbá 25 000 foto- 
reprodukció, illetve fotónagyítás és 140 ezernyi xerox másolat.
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A közművelődési könyvtáraknak, főleg helyismereti gyűjteményük kiegészítésére, 
évente 6—700 000 felvételszámú olvasófilmet készítünk külön megbízásra alapnegatívja- 
inkról. Élénk a nemzetközi mikrofilmcserénk is, évente 200 000 felvételszám körüli. 
1982-től kezdve könyvtárközi kölcsönzésre is előállítunk olvasófilmeket a Széchényi 
Könyvtár eddig nehezen vagy alig hozzáférhető muzeális kiadványairól. Úttörőként, a 
Széchényi Könyvtár mikrokiadványok előállítását illetve kiadását is megkezdte, ami azt 
jelenti, hogy szűk kört érdeklő és ezért kis példányszámú kiadványokat ezentúl nem 
papírformában, hanem kizárólag mikrofilmlapon fogunk közreadni. Miként azt külföldi 
nagykönyvtárak is teszik, nemzeti könyvtárunk is tervezi, hogy hárommilliónyi cédula- 
katalógusát mikrofilmlapon az érdeklődők számára hozzáférhetővé teszi. Mivel Magyar- 
országon a mikropublikációnak nincsenek előzményei, kutató-fejlesztő feladat kereté
ben tisztázzuk a jogi, kiadói és egyéb szervezési kérdéseket.

A szolgáltatási tényszámok kiegészíthetek az állományvédelmi mikrofilmkészítés 
adataival, mely szerint évente közel másfélmilliónyi felvételszámú archivális célú alapne- 
gatívot készítünk és ennek felvételszámban mintegy egyharmadát adjuk át olvasófilm- 
ként a könyvtár olvasószolgálatának és a különgyűjteményi táraknak. Jelenleg a Mikro- 
filmtár alapnegatív állománya mintegy 25 millió felvétel, kb. 35 000 tekercsen illetve 
5000 mikrofilmlapon.

A védelmi filmezésen kívül a hungarikák mikrofilmen való kiegészítése is felada
taink közé tartozik. Ennek érdekében, a Széchényi Könyvtár gyűjteményéből hiányzó, 
de más hazai könyvtárban vagy a szomszédos országok nagykönyvtáraiban (Martin, Ko
sice, Novi Sad) megtalálható hungarikákról — főként hírlapokról — kétoldalú együtt
működés értelmében is készítünk vagy készítettünk mikrofilmeket és ellenszolgáltatás
ként az o tt készült alapnegatívokról olvasófilmet küldünk vissza.

Az állományvédelmi filmezés kiemelt feladata az 1969-ben indult és eredetileg 
15 évre tervezett, több szakaszos hirlapvédelmi mikrofilmezési program. Ennek keretében 
sorra lefényképezzük a Széchényi Könyvtár gyűjteményében megtalálható teljes — vagy 
más könyvtárak anyagával kiegészített — hungarika hírlapcímeket indulásuktól 1952-ig, 
valamint az egy példányban őrzött muzeális folyóiratok évfolyamait. A program második 
szakasza felöleli az 1952-től napjainkig megjelent hírlapok mikrofilmezését. Előrelátha
tóan a 90-es évek elejétől megkezdjük a kurrens évfolyamok mikrofilmezését is.

A különgyűjteményi állományvédelmi filmezés felvételszámát tekintve jelenleg még 
kisebb volumenű a hírlapvédelminél. Kiemelt feladattá akkor válik, ha az előbbinek első 
szakasza befejeződik (de 1983-tól a különgyűjteményeket is már egy előrelátóan terve
zett, hosszú lejáratú program keretében fogjuk filmezni).

A hírlapfilmezési program kezdetekor többségében a jó állapotban levő, sok évfo
lyamot felölelő hírlapcímek kerültek a felvevőgép alá és akkor az ún. előkészítési és res
taurálási munka kevesebb volt a mostaninál, amikorra már nagy számban maradtak szét- 
málló papíranyagú, gyűrött, hiányos kötetek, amelyeket csak gondos előkészítés és szak
szerű restaurálás után lehet fényképezni. Ahhoz, hogy a hiányos oldalakra, az eddig 
hiányként ismert — de az átnézés során megtalált — füzetekre, esetleg „elkötött” címekre 
fény derüljön, az előkészítéskor végig kell az évfolyamokat lapozni és a tapasztaltak alap
ján utasításokat kell adni a restaurálásra illetve a fényképezésre vonatkozóan.
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Előfordul, hogy a „címbokrok” kiderítésénél néha rekatalogizálási szinten vagyunk 
kénytelenek összevetni az adatokat az évtizedekkel ezelőtt készített és olykor pontatlan 
katalógussal, és gyakori eset az is, hogy a „lapozgatás” során eddig nem regisztrált mel
lékletek is előbukkannak. Az egyeztetett katalógusadatokat minden hírlapcím elé oda
fényképezzük, sőt — az általános gyakorlattól eltérően — a leírásokat a különgyűjteményi 
dokumentumok elé is lefényképezzük. A színes filmre vett plakátok vagy kézzel színe
zett térképek tömeges filmezésekor, ezek leltári számának sorrendjében, külön filmre 
(fekete-fehér) fényképezzük a leírásokat, így takarékoskodunk a színes filmmel.

Az előkészítés után a hírlapok (szükség esetén a különgyűjteményi dokumentumok 
is) a restaurátorokhoz kerülnek. Az ő feladatuk, hogy a használatban megrongálódott 
vagy a hajdan szakszerűtlenül megragasztott vagy helytelenül kiegészített oldalakat 
korszerű technikával kijavítsák. Gyakran szét kell vágniok a kötést is, mert a kötetek 
olyan szorosan fűzöttek, hogy fényképezéskor nem lehet kellően szétnyitni a gerincet és 
a domboruló felület életlen felvételt adhat. Olykor oldalakat, sőt egész köteteket kell 
máshová bekötniök, mert elődeink a mellékleteket, tartalomjegyzéket stb. „elkötötték” . 
Ez gyorsabb művelet és a hibalehetőségeket tekintve megbízhatóbb, minthogy a fény
képészeknek kelljen összekeresgélni a helyes sorrendet a különböző évfolyamokban.

A Széchényi Könyvtár mikrofilmtechnikai rendszerével 35 mm-es tekercsfilm, illet
ve A/6 formátumú mikrofilmlap használatára rendezkedett be. Az A/4 formátumnál na
gyobb hírlapokat és/vagy a terjedelmes dokumentumokat tekercsfilmre (ezüsthalogén, 
perforálatlan) fényképezzük, az A/4 formátumnál kisebbeket — mióta Pentakta gép
sorunk van — mikrofilmlapra vesszük. A kódexekről, plakátokról és más színes doku
mentumról színes mikrofilmet készítünk és indokolt esetben — mivel a színes filmek 
időtállósága még vitatott — fekete-fehér mikrofilmet is. Az első nemzedékű, archivális cé
lokat szolgáló alapnegatív tekercsfilmekről a használók számára ezüsthalogén diapozitív 
ún. olvasófílm készül, a mikrofilmlapokról pedig diazófilm készül olvasófilmként, mivel 
a diapozitívok igen érzékenyek a mechanikus behatásokra. Tizenkét év után osztjuk azok 
véleményét, akik úgy vélik, hogy a helyes technológiai előírások szerint előállított alap- 
negatívok (D=l, tioszulfát tart. max. 0,08 mg/dm2) — amelyeket a könyvtári feldolgozás 
után kartondobozokban és fémszekrényekben, szigorú archiválási követelményeknek 
megfelelően tárolunk (zárt rendszerű klímaberendezéssel ellátott, 17°C hőmérsékletű, 
max. 45%-os páratartalmú helyiségben) — akár 50 évig is eltarthatok károsodás nélkül. 
Emellett a Széchényi Könyvtár a szocialista nemzeti könyvtárak állományvédelmi kuta
tási programjához kapcsolódóan vizsgálatokat kezdett az archív célú alapnegatívok ké
miai ellenállóképességének javítására valamint a ritka fényképek élettartamának meg
hosszabbítására.)

A Széchényi Könyvtár állományvédelmi mikrofilmezési programja — más nagy
könyvtárakéhoz hasonlóan — szem előtt tartja a biztonsági filmezés követelményeit is. 
Ezért a következő években — anyagi és létszám adottságunktól függően — több muzeális 
dokumentumról ezüsthalogén alapnegatívot és diazó másodnegatívot is elő fogunk állí
tani. Az archivális céllal készült alapnegatívokat fogjuk biztonsági filmként kezelni és a 
másodnegatívok lesznek a munkapéldányok. A biztonsági szempontokon kívül más té
nyezők is indokolhatják másodnegatívok előállítását, többek között az alapnegatívok
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használati indexe. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy 6—10 másolásnál több 
használat esetén már szükség van diazó munkapéldányra is (az alapnegatívok kímélése 
érdekében). Bármennyire is szeretnénk, ezt a követelményt csak a gazdaságosság szint
jéig vehetjük figyelembe, mert szem előtt kell tartanunk, hogy az ezredfordulóra mint
egy 50 millió felvétellel fogunk rendelkezni és ilyen mennyiség többszörözésének igénye 
beláthatatlan következménnyel járhat.

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy a mikrofilmek megkedvel te tése még hosszú időt 
vesz igénybe. Számos objektív akadály (kényelmetlen olvasóhelyek, nem megfelelő ol
vasókészülékek stb.) és szubjektív tényező (ragaszkodás a papírhoz, pszichés ellenállás a 
mikrofilm tényével szemben) nehezítik a mikrofilmek használatának elterjedését. A szak- 
irodalom ezért egyre többet foglalkozik a mikrofilmek olvastatásának problematikájával, 
különös figyelmet szentelve annak a kérdésnek, hogy a pozitív vagy negatív mikrofilm 
huzamos olvasása terheli-e meg jobban az idegrendszert.

ízelítőt adva a Széchényi Könyvtár reprográfiai szolgáltatásairól és állományvédelmi 
mikrófilmezési tevékenységéről, befejezésül szeretném hangsúlyozni, hogy feladataink
nak — létszám- és eszközellátottságunktól függően — a jövőben még jobban eleget szeret
nénk tenni. Az elért eredmények ellenére — a többi nemzeti könyvtárhoz hasonlóan — 
a Széchényi Könyvtár is még csak a kezdeteknél tart. Nemzetközi együttműködéssel, a 
kutató+fejlesztő munka fokozásával, a rendelkezésre álló anyagi és szellemi háttér jobb 
kihasználásával még igen sok a tennivalónk nemzeti tudáskincsünk megóvásában és a 
széles körű használat biztosításában.
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KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOK A KÖNYVKÖTÉS ÉS RESTAURÁLÁS
TERÉN

KASTALY BEATRIX

Az OSZK kötészeti és restauráló műhelyei a szorosan vett intézményi feladatok 
ellátásán túlmenően, illetve azokkal párhuzamosan más közgyűjtemények — elsősorban 
könyvtárak, de levéltárak és múzeumok — számára is nyújtanak közvetlen vagy köz
vetett szolgáltatásokat. Ezeket a szakmában kialakult országos helyzet szabja meg, ame
lyek a következők:

a) a könyvtári könyvek köttetése megoldatlan kérdés sok — főleg kisebb, saját 
könyvkötészettel nem rendelkező — intézmény számára, mivel megbízható kézi könyv
kötési, a használt könyvek szakszerű javítását is beleértve, a még működő kevés könyv
kötő közül csak néhányan vállalnak, szövetkezetek pedig csak elvétve;

b) nincs országos könyvtári könyvkötészet. Az e területen jelentkező igényeknek 
az OSZK könyvkötészetei nem képesek eleget termi, mivel ezt a munkát csak munka
időn kívül, szerződéses formában lehet végezni. Erre azonban nincs elég vállalkozó, vala
mint az árak is olyan magasak, hogy az intézmények számára nem jelenthet megoldást;

c) a kézi (szortiment) könyvkötők képzése szinte teljesen kiszorult a szakmunkás- 
képzésből, ahol túlnyomórészt a nyomdák könyvkötészetei számára képeznek, csak a gé
peket kiszolgálni tudó szakmunkásokat. A könyvtári könyvkötészetekben kevés ipari 
tanuló gyakorlati oktatását vállalják; a képzés színvonala itt is egyenetlen, általában már 
nem terjed ki az igényesebb könyvkötői feladatokra (pl. bőrkötések készítése). A speciális 
könyvtári szükségleteknek (pl. erősen meggyengült könyvlapok javítása-erősítése, sérült 
kötések javítása, bőrkötések felújítása, javítása) végképp nem felel meg a mai szakmun
kásképző iskolák tananyaga, de a legtöbb könyvtári könyvkötészet személyi és felszerelés
beli feltételei sem;

d) az ország sok könyvtárának raktári körülményei olyanok, hogy a klimatikus vál
tozások, nem megfelelő tárolás vagy véletlen balesetek következtében biológiai károkozók 
(penészek, rovarok), átázás és annak következményei léphetnek föl;

e) az Országos Széchényi Könyvtáron és az Országos Levéltáron kívül számottevő 
papír- és könyvrestaurátor kapacitás más közgyűjteményben nincs; a múzeumoknál a 
papírrestaurálás kérdése csak az utóbbi két-három évben kezdi a jelentőségének megfelelő 
hangsúlyt megkapni. Különösen sújtó a könyv- és papírrestaurátorok, de még inkább a 
restauráló műhelyek hiánya a nagy tudományos könyvtárakban, az értékes egyházi gyűj
teményekben és általában vidéken;

f) a könyv- és papírrestaurátorok képzése 1981-ig megoldatlan volt, és még most is 
számos nehézséggel küzd.
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A közvetlen szolgáltatásokon túl a saját kutató-fejlesztő munkája eredményeinek el
terjesztésével, szakmai csoportok létrehozatalával, a képzés és továbbképzés eszközeivel 
elősegíti a könyvkötés és restaurálás országos fejlődését.

Állományvédelmi tanácsadás, kötés és restaurálás

Különböző okokból fellépő penészedés vagy rovarfertőzés megjelenése esetén éven
ként kb. 6—8 esetben keresik meg könyvtárunkat egyházi, egyetemi, iskolai, tudományos 
és közművelődési könyvtárak. Általában a kár- és kórokozók megjelenésének okát szeret
nék megállapítani, és az elpusztítás, fertőtlenítés lehetőségeire nézve tanácsot, útmutatást, 
konkrét kivitelezőt kapni. Egyes esetekben még a penészedés fellépése előtt szakvéle
ményt kémek egyes raktárhelyiségek klimatikus alkalmasságáról és a körülmények javí
tásának módjáról (pl. Gorkij Könyvtár). Más esetben csőrepedés, nyitva felejtett vízcsap 
által okozott beázás következményeinek gyors elhárításához, a szárításhoz és egyéb 
teendőkhöz (fertőtlenítés, restaurálás) kérnek segítséget.

Ezeknek az igényeknek a könyvtár szakemberei megpróbálnak megfelelni, és a 
sürgős beavatkozást a könyvek károsodása nélkül előmozdítani. Az esetek nagy száma és 
a segítség nehézkessége azonban felvet néhány, országosan megoldásra váró kérdést.

— A megelőzés érdekében minden könyvtár számára meg kellene állapítani, mik 
azok a teendők, amelyek végrehajtásával az állomány nagyobb biztonságba 
kerülhetne. Ugyanakkor a változtatások módját is meg kellene határozni, és a 
végrehajtásukhoz szükséges anyagi fedezetet biztosítani kellene. Ilyen megelőző 
intézkedések pl. a penészek és a rovarok élettevékenysége szempontjából hát
rányos hőmérsékleti és relatív légnedvesség-viszonyok kialakítása, megfelelő vi
lágítás, tisztaság létrehozatala és fenntartása, az állományok rendszeres ellenőr
zése és konzerváló kezelése.

— A fellépő penész- és rovarfertőzések megállítására, a fertőtlenítés kivitelezésére 
szükség volna egy kifejezetten a közgyűjtemények számára dolgozó, azok spe
ciális szükségleteinek megfelelő fertőtlenítő állomásra. Mivel az OSZK sem a rak
tárhelyiségek sem a fertőzött könyvek fertőtlenítésére alkalmas személyzettel 
és felszereléssel nem rendelkezik, a tanácsadáson túlmenően nemigen tudja be
folyásolni, hogy az intézmények kivel, hogyan végeztetik el a fertőtlenítést, 
így a felhasznált vegyszerek, az alkalmazás módja ártalmas lehet az állományt 
alkotó anyagokra.

— Bár a firenzei árvízhez hasonló elemi csapás nem ért még magyar könyvtárat, 
„házi”, az épület vízvezetékrendszeréből, csatornáiból származó árvíz, elöntés, 
átázás már több esetben történt az utóbbi években is. Mivel ilyenkor egy-két nap 
alatt kell esetleg nagyon nagy mennyiségű könyvet vagy egyéb dokumentumokat 
szétrakni, megszárítani, hogy a penészedés és a műnyomó papírok összetapadá
sa ne kezdődjék meg, hirtelen van szükség sok emberre, sok helyre, megfelelő 
eszközökre és anyagokra. Ezek ma sehol sem állnak bármikor bevethetően 
együtt, és a legnagyobb nehézségekkel találja magát szemben egy-egy könyv
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tárvezető, ha gyorsan kell róluk gondoskodnia. Ezért szükség volna arra, hogy 
ilyen helyzetre pontosan kidolgozott menetrend legyen, az anyagok, eszközök 
és személyek azonnali biztosításával. Több külföldi országban (USA, Anglia, 
Franciaország) már eredményesen alkalmazzák a nedves könyvek azonnali meg- 
fagyasztását, majd a jeget vákuumban gőzzé alakítják, és a gőzt elvezetik. így a 
folyadékállapotú víz káros hatásait ki lehet küszöbölni. A „fagyasztva szárítás” 
alkalmazásához természetesen fagyasztó és szárító berendezések szükségesek, 
ezek azonban az iparban működnek, csak a megfelelő együttműködést kell 
kialakítani.

A három említett teendő közül az elsőt — megfelelő szakmai irányítással — minden 
könyvtárnak magának kellene megoldania, mivel elsősorban a könyvtárak felelősek a saját 
állományuk épségéért. A másik két szükségletnek — a központi fertőtlenítés és az árvíz 
esetén bevethető „brigád” illetve a fagyasztva szárítás — központilag, országosan lehetne 
eleget tenni, tekintve, hogy ezek költséges és szerencsére csak alkalmilag működtetendő 
— de akkor nélkülözhetetlen — berendezések, embercsoportok.

A könyvtárak legértékesebb, restaurálásra szoruló darabjainak helyreállítására adott 
megbízást és biztosított hozzá anyagi lehetőséget az OSZK-ban a Művelődési Minisz
térium. Ez a munka néhány éve kezdődött, amikor két státust az egyházi könyvtárak szá
mára végzendő restaurálásra kaptunk, és ebben az évben vesz nagyobb lendületet az orszá
gos könyvtári restauráló laboratórium létrehozatalával. Ebben a műhelyben fogja az 
OSZK eddigi két restauráló műhelyéből kiválasztott hat jól felkészült restaurátor és egy 
vegyészmérnök az országos feladatokat végezni.

Szerződéses munka keretében a könyvkötészetek és a restauráló műhelyek több 
nagy könyvtárnak (Országgyűlési Könyvtár, Gorkij Könyvtár, Szabó Ervin Könyvtár, 
SOTE Központi Könyvtára, BME Központi Könyvtára) és kisebb (múzeumi, iskolai) 
könyvtáraknak, a Fővárosi Levéltárnak és egyes múzeumoknak végeztek az utóbbi évek
ben kötészeti és restaurálási munkákat. A köttetni illetve restauráltatni való azonban 
sokkal több volna, mint amennyit ezek a műhelyek vállalni tudnak, és amennyire az in
tézményeknek — a magas szerződéses árak miatt — pénzük van. Igen nagy szükség volna 
olyan nagy, könyvkötő és restauráló műhelyekre, ahol bármely intézmény állományát 
szakszerűen, nagy mennyiségben és elfogadható áron kötnék és restaurálnák.

A restaurálás területén folyó kutató-fejlesztő munka

Világszerte az 1950—60-as években kezdődött meg a vegyészek és biológusok be
vonása általában a műtárgyak, így a könyvek restaurálásába is. Az 1936-ban alapított 
római Gallo Intézet, amely a könyvek megelőző és helyreállító védelmére jö tt létre, 
kémiai és biológiai kutató laboratóriumokat is magában foglal, ez 25—30 évig egyedül
álló volt. A 60-as években alakultak a vegyész(eke)t és/vagy biológus(oka)t is alkalmazó 
nagy könyvrestauráló műhelyek és önálló kutató intézetek, ahol az írott dokumentumok 
károsodásainak és helyreállításának kérdéseivel foglalkoznak. Ilyen műhelyek vannak pl. 
a Szaltikov Scsedrin Könyvtárban, a Lenin Könyvtárban, a Szerb Nemzeti Könyvtárban
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(Belgrád), a Csehszlovák Állami Könyvtárban (Prága), a firenzei olasz nemzeti könyvtár
ban, a Library of Congress-ben. önálló intézetek a csak kutatómunkát végző párizsi 
„írott dokumentumok konzerválását kutató központ” és a gyakorlati restaurálást is végző 
madridi „Könyvek és iratok konzerválásának országos központja” .

A vegyészekre és biológusokra szükség volt, mivel túl akartak lépni a csak a hagyo
mányokon és tapasztalatokon alapuló restauráláson, annál is inkább, mivel ezek a ta
pasztalatok nem tudtak választ adni egy sor károsodás okára, megelőzésük és megszün
tetésük módjára, új anyagok alkalmazhatóságára, de sokszor a régi anyagok használható
ságára sem. Ezt a szükségletet az OSZK vezetői is felismerték, és 1968—1973 között 
vegyésszé képeztették ki egy könyvkötőjüket, aki a restaurálással szeretett volna foglal
kozni (jelen sorok íróját). 1978-ban egy vegyésztechnikust, 1981-ben pedig egy vegyész- 
mérnököt tudtunk még felvenni, beszereztük a legfontosabb eszközöket, berendezéseket, 
így kialakult egy kutató laboratórium, amely bizonyos kutató munka végzésére is al
kalmas. Elsősorban a hely hiányában egyelőre nincs mód biológiai kutatások folytatására, 
mivel ahhoz elkülönített, steril körülményeket biztosító helyiségre volna szükség. Bár hi
vatalosan ez a csoport az OSZK feladatain dolgozik, eredményeit azonban igyekszik minél 
szélesebb körben megismertetni, és elterjeszteni a bevált módszereket. A későbbiekben 
olyan kutatócsoportként fog működni — remélhetőleg megfelelő körülmények között, 
biológussal kiegészülve —, amely az összes restauráló műhely számára végez majd kísérle
teket, méréseket, új eljárásokat dolgoz ki, új anyagokat, technológiákat próbál ki, és a 
megelőző állományvédelem terén is országos munkát végez.

1973—1982 között a következő nagyobb témákban folytak kísérletek, kutatások:
Papír
— az újságpapírok savtartalmának eredete, mértéke, hatása, semlegesítése;
— a restaurálásban használt papírok összetétele;
— az időtálló újságpapír gyártása; a papír mesterséges öregítésének módszerei; az 

időtállóság értékelésének módja.
Papír és műanyagok együttese, egyes műanyagok alkalmazási lehetőségei
— a papírrestaurálásban használt műanyagok és a papír együttesének változásai a 

mesterséges öregítés hatására; az egyes műanyagok értékelése a restaurálás 
szempontjából;

— a Regnal SÍ oldat alkalmazása a restaurálás különféle eseteiben;
— a polivinil-alkohol fólia alkalmazásának lehetőségei a papír- és pergamenrestaurá

lásban;
Ragasztóanyagok vizsgálata
— a könyv- és papírrestaurálásban használt természetes, természetes alapú és mű

anyagragasztók vizsgálata a ragasztóképesség, biológiai stabilitás, a papírra gya
korolt optikai és kémiai hatás szempontjából;

— a könyvkötőbőrökhöz használt ragasztókhoz keverhető lúgos anyagok hatása 
a bőrök savtartalmára;

A restaurálási technológia egyes területei
— ragasztók (keményítők, állati eredetű fehérjék) leoldása enzimek segítségével;
— enzimek alkalmazása a papírok és a pergamen tisztítására;
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— különféle folttisztítási és fehérítési módok;
— csersavas tinták összetétele és hatásuk a hordozóanyagra;
— elhalványult vas-gallusz tinták kémiai megerősítése;
— a papíröntés technológiai kérdései;
— a papírhasítás új (száraz) technológiájának kialakítására irányuló kísérletek;
— a papírhasítás és a laminálás papírerősítő hatásának összehasonlító vizsgálata;
— a pergamenrestaurálás különféle kérdései; vizsgálatok, kísérletek különböző, 

újonnan megismert anyagokkal és technikai lehetőségekkel.
Az elért eredmények alapján természetesen módosult az OSZK restaurálási gyakor

lata, illetve olyan új technológiák honosodtak meg, amelyek azelőtt ismeretlenek voltak, 
ezeket a sikeres módszereket több restauráló műhely átvette.

Ezek közé tartozik a Regnal SÍ nevű anyag és eljárás, amelynek szabadalmát 1972- 
ben vásárolta meg az OSZK a prágai Állami Könyvtár vegyészétől, és azóta egyedüli 
készítője ennek az anyagnak Magyarországon. Használata elterjedt a restaurátorok között, 
akik az OSZK útmutatásai és tapasztalatai alapján sokoldalúan tudják alkalmazni. Ugyan
csak tőlünk indu|t el az enzimek, elsősorban a keményítőbontó amiláz használata, amely 
nagy segítséget jelent a régi ragasztók addig nehéz, sokszor lehetetlen eltávolításában. 
Az első papíröntő berendezés az országban szintén nálunk készült el, ennek működése 
nyomán konstruálta a következőt a Fővárosi Levéltár restaurátora. A papírhasítás mód
szerét is az OSZK restaurátorai tanulták meg a lipcsei Deutsche Bücherei-ben tett tanul
mányútjaikon, majd bemutatva a magyar restaurátoroknak, közismertté tették az eljárást 
minden előnyével együtt. Biztosak vagyunk benne, hogy amint megkezdődik az OSZK- 
ban üzemszerű alkalmazása, más műhelyek is követni fogják a példát, okulva a tapaszta
latokon.

Az ilyen gyakorlati, technológiai újdonságokon kívül a más jellegű, a régi és új 
anyagok (papír, műanyagok, ragasztók, tinták) tulajdonságait, az egyes restaurálási 
módszerek hatékonyságát (laminálás, papírhasítás, folttisztítás) feltáró kísérletek ered
ményeit különböző fórumokon, többféle módon igyekszünk megismertetni a restaurá
torokkal. Más esetben a figyelmet szeretnénk felhívni, egy-egy nagyjelentőségű problé
mára, aminek megoldására egymagunk nem vagyunk képesek. Rendszeresen részt veszünk 
és előadásokat tartunk a Központi Múzeum Igazgatóság kétévenként rendezett nemzet
közi restaurátor konferenciáin és az évenként rendezett magyar szemináriumokon, vala
mint publikálunk a Műtárgyvédelem c. éves kiadványukban. Az MKE Könyv- és Könyv
tártörténeti Bizottságában tartott előadás és a nyomában a Papíripar c. folyóiratban meg
jelent cikk eredményezte a Diósgyőri Papírgyárral közös, az időtálló újságnyomó papír 
gyártására irányuló munkánkat. A restaurálás iránt országosan növekedő érdeklődést elé
gítette ki az 1980/81-es oktatási évben a TIT Szabadegyetem könyv- és papírrestaurálási 
sorozata, amelynek tematikáját restaurátoraink állították össze, és ők kérték föl az elő
adókat is (természetesen ők is több előadást tartottak). A hallgatók között a szakma
belieken kívül szép számmal voltak érdeklődő kívülállók is, így talán a közvéleményt is 
sikerült formálni bizonyos körben.
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Módszertani segítség, képzés, továbbképzés

A szortiment könyvkötők hiányának enyhítésére két könyvkötő műhelyünkben 
évenként 2—4 könyvkötő ipari tanuló gyakorlati képzését vállaljuk és végezzük. Sok új 
dolgozónk került ki közülük, néhányan restaurátorok lettek, és többen mentek más 
könyvtárakhoz, múzeumokhoz is.

Az OSZK hírlap-állományvédelmi osztályának két munkatársa kezdeményezte és 
vezeti az MKE Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottságán belül alakított Bibliofil Könyv
kötő Munkaközösséget. A munkacsoport célja, hogy fenntartsa, ápolja, terjessze a könyv
kötő mesterség legjobb régi hagyományait, alkalmazza az új anyagokat, technikai lehető
ségeket és érdeklődő amatőrök számára is módot adjon a szakma elsajátítására. Az 1979 
óta, két csoportban működő körnek 20—25 állandó tagja van.

Gyakran kerül sor arra, hogy egy-egy intézmény (elsősorban múzeumok) kérésére 
a könyvkötésben vagy a papírrestaurálásban járatlan restaurátorok (akik más múzeumi 
tárgyakkal foglalkoznak) néhány hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt könyvköté
szetünkben vagy restauráló műhelyeinkben. Ugyancsak 2—2 hetet töltött a műhelyben 
könyvtári és levéltári könyvkötő, akik a restaurálási alapismereteket akarták elsajátítani. 
Többször nyújtottunk segítséget egy-egy probléma gyakorlati megoldásában más intéz
mények restaurátorainak.

A magyar könyv- és papírrestaurátorok szakmai egyesületének megalakítását is az 
OSZK restaurátorai kezdeményezték. Többször rendeztek olyan szakmai összejövetele
ket, melyeken beszámoltak külföldi tanulmányútjaikról, egy-egy érdekes munkát ismer
tettek, bemutattak új restaurálási eljárásokat (papíröntés, papírhasítás). Ezeken a sikeres 
találkozókon 30—40 — természetesen főleg budapesti — könyv- és papírrestaurátor, 
könyvkötő vett részt. Ez az érdeklődés vezetett 1980 januárjában a MTESZ Papír- és 
Nyomdaipari Műszaki Egyesületén belül a restaurátor csoport létrehozásához, amelynek 
keretében szintén több sikeres összejövetelt és gyárlátogatást szerveztünk. Létrehoztunk 
négy munkacsoportot és „Tájékoztató” címmel kiadtunk egy füzetet a külföldi restau
rálási szakirodalomból készített fordításainkból. 1981—82-ben pedig a restaurátorképzés 
megszervezése és bonyolítása áll a tevékenység középpontjában.

Az OSZK restaurátorai az első ifjúsági parlamenten vetették föl először a restaurá
torképzés megoldatlanságát és szükségességét. A későbbiekben ez még többször napi
rendre került, és 1978—79-ben már kilátásban volt, hogy a Központi Múzeum Igazgató
ság restaurátor osztálya (akkor Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ) közép
fokú papírrestaurátor tanfolyamot indít. Akkor azonban ez nem sikerült, ezután a Mű
velődési Minisztériumnál kezdeményeztük a képzés megszervezését. Végül a Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskolával közösen, a MM Könyvtári Osztályának anyagi támo
gatásával 1981-ben sikerült a középfokú képzést megindítani. 1982 szeptemberében a 
második csoport is megkezdte tanulmányait. A kétéves esti tagozatú iskola eddigi két év
folyamára többségükben már könyvkötőként vagy restaurátorként dolgozókat vettünk 
föl. A tanfolyamon a szakma elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatása mellett — amit 
a mi restaurátoraink terveznek, szerveznek és részben tanítanak — az iskola a rajzi és a 
művészettörténeti képzést biztosítja. A kétéves képzés végén a hallgatók szakelméletből
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és szakmai gyakorlatból érettségi vizsgát tesznek, és középfokú könyvrestaurátori szak- 
képzettséget nyernek. A tananyag elméleti része közgyűjteményi alapismereteket, írás- 
és könyvtörténetet, általános, szervetlen és szerves kémiai alapismereteket, a biológia 
bizonyos fejezeteit, anyagismeretet, állományvédelmi ismereteket, a restaurálási folyamat 
elméleti ismereteit és speciális művészettörténeti-technikatörténeti témákat foglal magá
ban. A szakmai gyakorlati órákon kémiai laboratóriumi gyakorlattal, anyagvizsgálat
tal, klíma- és fényerősség-mérésekkel valamint a teljes könyv- és papírrestaurálási folya
mat gyakorlatával foglalkoznak a hallgatók. Az oktatásba egy-egy téma neves művelőjét, 
kutatóját, oktatóját vontuk be, és a restaurálás gyakorlatát is a legjobb magyar restau
rátorok tanítják. Mivel a szakközépiskolának a gyakorlati képzésre alkalmas műhelye 
nincsen, az OSZK egyik restauráló és könyvkötészeti műhelyében tartjuk a gyakorlati 
órákat.

Az első év befejeződése és a második csoport szervezése több megoldatlan kérdésre 
irányította rá a figyelmet. A tanfolyamra jelentkezők alapképzettsége egyre inkább egye
netlen — érettségi, érettségi+rövidebb-hosszabb restaurátori gyakorlat (szakképzettség 
nélkül), érettségi+könyvkötő szakmunkásként végzett munka (eltérő színvonal, követel
mények mellett), érettségi+könyvkötő szakmunkás bizonyítvány és több éves restaurátori 
gyakorlat; ezek a típusok fordulnak elő a jelentkezők között. Amiben egységesek: mind
nyájan könyvrestaurátorok szeretnének lenni, erről bizonyítványt kapni. A munkahelyek 
támogatják tanulmányaikat, szükség van rájuk mint restaurátorokra. Mindenkinek meg 
kell szereznie a könyvkötői ismereteket, ezzel tisztában vannak a jelentkezéskor. Szüksé
gesnek látszik azonban egy alaptanfolyam azok számára, akik sem restaurátori sem könyv
kötő ismeretekkel, készségekkel nem rendelkeznek.

A vidékiek képzése megoldatlan. Szinte teljesen hiányoznak a vidéki könyv- és 
papírrestauráló műhelyek, ugyanakkor restaurálandó állománya sok vidéki intézménynek 
van, a képzés számukra talán még fontosabb volna, mint a budapestieknek, hiszen ők ne
hezebben tudnak tanácsot kérni, tapasztalatokat szerezni (e célból Budapestre kell utaz
niuk). A Szakközépiskola körülményei nem teszik lehetővé, hogy levelező formában 
képezzenek hallgatókat, de a gyakorlatot biztosító Széchényi Könyvtár sem tudná ezt vál
lalni. így a probléma megoldásra vár: a legjobban rászorulók nem tudnak a képzésbe 
bekapcsolódni.
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r ö v i d í t é s e k  j e g y z é k e

AGROINFORM Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs

ALA
BL
BLAISE

Központja
American Library Association — Amerikai Könyvtári Egyesület 
British Library — Brit Nemzeti Könyvtár, London 
British Library Antomated Information Service

BME
BNB
BSBN

Budapesti Műszaki Egyetem
British National Bibliography — Brit Nemzeti Bibliográfia 
Bibliográfiai ISBN

CANAC Catalogage National Centralisé (Franciaország)

CIP Cataloguing in Publication — Könyvben közreadott cimtelvétel

COM Computer Output on Microfilm

ELTE
ENSZ
ETO
ÉTK
IBM
IEEE

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Egyesült Nemzetek Szövetsége 
Egyetemes Tizedes Osztályozás 
Építésügyi Tájékoztató Központ 
International Business Machines (USA)
Institute of Electrical and Electronics Engineers — Villamos
mérnökök Egyesülete (Anglia)

IF LA International Federation of Library Associations and Institutions 
— Könyvtáros Egyesületek és Intézetek Nemzetközi Szövetsége

IKARR
ISBD

Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszere 
International Standard Bibliographic Description — Nemzetközi 
Bibliográfiai Címleírási Szabvány

ISBD(M) International Standard Bibliographic Description for Monographs 
— Nemzetközi Bibliográfiai Címleírási Szabvány Monográfiákra

ISBN International Standard Book Number — Nemzetközi Szabványos 
Azonosító Könyvszám

ISDS International Serials Data System — Nemzetközi Folyóirat
nyilvántartási Rendszer
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ISO

ISSN

KFKK
KGST
KLTEK
KSH
KSSN
KTK
LASER
LC MARC
MARC

MIF
MM
MNB
MNBB
MNBS
MTA
MSZ
MSZMP KB 
NCS
NIMDOK
NPI
NTMIR
OCLC
OGYJ
OKOT
OMFB
OMIKK
OMKDK
OSZK
SANB
SDI

SOTE
SZÁMOK

SZTAKI

International Standardization Organization — Nemzetközi Szab
ványügyi Szervezet
International Standard Serial Number — Időszaki Kiadványok
és Sorozatok Nemzetközi Azonosító Száma
Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtára
Központi Statisztikai Hivatal
Kvázi -  ISSN
Külföldi Társadalomtudományi Kézikönyvek 
London and South Eastern Library Region 
A Library of Congress MARC-rekordja
Machine Readable Cataloguing — Géppel Olvasható Katalogizálás 
(a Library of Congress mágnesszalagos rendszere)

MARC International Format 
Művelődési Minisztérium 
Magyar Nemzeti Bibliográfia 
Magyar Nemzeti Bibliográfia. Books 
Magyar Nemzeti Bibliográfia. Serials 
Magyar Tudományos Akadémia 
Magyar Szabvány
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 
Nemzetközi Csere
Nehézipari Műszaki Dokumentációs és Fordító Iroda 
Népművelési Propaganda Iroda
Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer 
Online Computer Library System 
Országos Gyarapodási Jegyzék 
Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 
Országos Széchényi Könyvtár
South African National Bibliography
Selective Dissemination of Information — Szelektív Információ 
Terjesztés (SZÍT)
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
KSH Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató 
Központ (1982-től: SZÁMALK — Számítástechnikai Alkalmazási 
Vállalat)
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
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SZKI
UAP

UBC

UK MARC 

UNICAT

UNESCO

VIZDOK

Számítástechnikai Koordinációs Intézet
Universal Availability of Publications — Egyetemes Hozzáférhető
ség
Universal Bibliographic Control — Egyetemes Bibliográfiai Szám
bavétel
angol MARC formátum

Ontario University Library Cooperative System. UNIon CATalo- 
guing system
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion — ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet 
Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet
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Thematic issue on central library services

FŰGEDI PÉTERNÉ : Universal Bibliographie Control (UBC) — results and problems of 
Hungarian participation. — The National Széchényi Library is the centre for realization 
of the UBC programment the same time it is also the centre of the national bibliography. 
The regular control of documents is carried out on the base of the legal deposit. As com
pared with other countries, our system may be described as a good one. Its main deficien
cy is that no arrangements are made as regards to non traditional documents, and sound 
materials. The system of delivery is incomplete, mainly from the side of duplicating 
offices of mushroom growth the control is unsolved, etc. These are hindering the effec
tiveness of the service. Then the author describes the control of various document types 
in the Hungarian national bibliography, the control of books, journals, the analytical 
processing of articles in newspapers and journals, the patriotica bibliographies, the bigger 
retrospective ventures, the national recommending bibliographies, the „Új Könyvek” 
(New Books). The article deals also with the method of processing; the practice in con
nection with the adoption of international standards; the standardization problems 
interlinked with the mechanization of the current national bibliography. (564—572.p.)

NYÁRYNÉ GRÓFCSIK ERIKA-SZŰCS ERZSÉBET: Computerized system of the 
Hungarian National Bibliography. — On behalf of the National Széchényi Library and 
with the participation of its experts a computerized bibliographic data management 
system was elaborated by the Institute for Co-ordination of Computer Techniques 
(SZKI). The main task of the system is to produce bulletins containing the bibliographic 
description of books and book-like publications issued in Hungary. The system features 
a wide character set, a complex data structure derived from the nature of bibliographic 
data and by the regulations of international and national standards, as well as the algo
rithmic handling of special library procedures. The system is characterized by a high 
degree of parametrization. (573—591 .p.)

SZŰCS ERZSÉBET: Magnetic tapes of national bibliographies as central services 
— The mechanized system of the national bibliography already in the course of planning, 
considered, the possibility of magnetic tape services; however, due to different reasons, 
it still kept us waiting. Possibilities of using magnetic tapes of the national bibliography 
are: card formats, service of SDI character, magnetic tapes suitable for development of 
local outputs, local completion and local data basis. Any of these services means signif
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icant increase in costs and reorganization. For Hungary the subscription to services 
could offer the opportunity to join in the international bibliographic service. The devel
opment of magnetic tape service in Hungary and its adoption could help the work of 
some libraries already nowadays; it would also play a role in the preparation of libraries 
for the future to solve new library tasks in a computerized network. (591—600. p.)

VAJDA GÁBOR: Adoption of intelligent terminals in the computerized system of the 
Hungarian National Bibliography. — The data recorder equipment for the computerized 
system of the Hungarian National Bibliography was, in the first operation years, a MUL
TICODE 913 punched tape type writer. The quantity and the spreading of the documents 
to be recorded required a new equipment. The purchased intelligent terminal TS 51 S 
significantly facilitates the course of processing and the possibility of its programming 
enables to accomplish a number of tasks. The possibility is offered — in addition to a 
simplified and safer data recording — to keep online connection with the computer 
and — with a slight alteration — with the online inquiry of data bases. Standardization 
of small machines in libraries (increasing in number) and co-ordination of mechanical 
systems is more and more urgent in order to hinder those systems which are operating 
only for themselves and unable to cooperate. (601—610. p.)

KONDOR IMRÉNÉ : Union Catalogue of Books. — The union catalogue functions since 
1924 and from 1952 at the National Széchényi Library. The stock of the UBC runs to 
about 3,5—4 million cards, covering some 1,5 million documents. The alphabetical 
catalogue is the tool for location information. The clearing station and the periodical 
publication „Foreign Reference Books in Social Sciences” fulfil the function of active 
information since 1975. The modernization of the UBC, a proposed model for the 
joint realization of the UBC and UAP objectives: the shared cataloguing system based 
on the utilization of MARC magnetic tapes. (611 —620.p.)

SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ : Union Catalogue of Foreign Periodicals. -  The article pre
sents the work of the Union Catalogue of Foreign Periodicals Department, functioning 
since 1970 as an independent organizational unit within the National Széchényi Library. 
It describes the conceptual and practical problems of the national central services arising 
in this field. Special attention is paid to the publishing activity of the UCFP: the retro
spective and current shelf lists. In connection with the latter light is thrown on the de
velopment plans and — within them — on the conditions for the forthcoming adoption 
of computer technology. (611—632.p.)

FEJES JÓZSEFNÉ: New order of interlibrary loan. — In the last years interlibrary cooper
ation has undergone a number of reasonable changes: new statutes modified the inter- 
library loan and the distribution of legal deposit copies. Decrees also regulated the organ
ization and operation of library systems. The order no. 19/1981.(8.XII.)MM. legalizes 
these modifications and regulates the order of requests for interlibrary loan. The means 
of requests are simplified, the number of document types excluded from lending are 
decreased to a great extent; the lending of all documents at least in form of copies are 
extended. (633—635.p.)
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SONNEVEND PÉTER: The National Széchényi Library and the international exchange 
of publications. — The exchange activity of Hungarian libraries is regulated by the di
rective no. 101/1960.M.K.1.MK. It had the influence on libraries to carry out decentral
ized exchange activities. The International Exchange Service within the National Szé
chényi Library performs one of the most extensive exchange activity. Its task is to receive 
documents arriving to Hungary by cultural agreements and to arrange their distribution. 
In the course of this work the International Exchange Service has to face a number of 
problems. One important future task is to pay more attention to the development of 
interactive functions exceeding the accessions of the National Széchényi Library. (636— 
639.p.)

MOHOR JENŐ—PÁLINKÁS GYŐRGYNÉ: Central registry of Libraries. -  The aim of 
this central registry is to make a reliable and complete directory including Hungarian 
libraries and to establish a data basis suitable for information on the stock, services, 
information activities, operational conditions, etc. of libraries. The central registry 
includes libraries with at least 3 000 volumes; full-time librarians. According to the re
ceived data sheets, the data of 2 800 libraries are available now for interested users. 
Retrieval is rendered possible by peek-a-boo cards. Current updating of the registry 
requires great care. The directory of registered libraries will be published before long. 
(640—645.p.)

TREMKÓNÉ MESZLENYI MÁRIA: Service and preservation by microfilms. — The
Hungarica stock of the National Széchényi Library is recorded on positive microfilms 
including several hundred thousand exposures, several ten thousand photo-reproductions 
and photo-enlärgements which are available for researchers and for exchange partners. 
The Microfilm Collection, using the master-negatives on request, prepares positive micro
films with more than half a million exposures, to complete the local history collections 
in public libraries. From 1982 reading films for interlibrary loan are also prepared, from 
rare and precious publications, formerly almost unaccesible. The microfilming pro
gramme for preservation covers microfilms of newspapers and carefully kapt special 
collections. With positive microfilms prepared from master-negatives of archival purpuse, 
paper originals to be preserved, might be substituted in all library processes. (646—649.p.)

KASTALY BEATRIX: Central services — bookbinding and restoration.—Two bookbind
ing and two restoration workshops at the National Széchényi Library are carrying out 
binding and repairing works for libraries and archives in small quantities according to 
contracts. In 1982 the national restoration laboratory will begin its work. The National 
Széchényi Library offers for libraries, several times a year, expert advices how to disin
fect their stock infected by mildew and insects and how to prevent the infection. The 
chemists of the library are disseminating the results of their research work by lectures, 
pubUcations, and direct exchange of experiences. Thus, restorers and repairers of other 
institutions can utilize their result. In 1981, the National Széchényi Library has started 
the training of restorers and repairers. (650—656.p.)
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INHALT

Thematisches Heft über die zentralen Bibliotheksdienste

FÜGEDI PÉTERNÉ: Universelle Bibliographische Kontrolle (UBK) — Ergebnisse und 
Probleme der ungarischen Teilnahme. — Die Zentrale für die Durchführung des UBK 
Programmes in Ungarn ist die Nationalbibliothek Széchényi; sie ist gleichzeitig auch die 
nationale bibliographische Zentrale. Die regelmässige Buchung der Dokumente basiert 
auf den Pflichtexemplardienst. Im Verleich mit der Lage in anderen Ländern kann die 
Rechtsregel über den Pflichtexemplar als zufriedenstellend betrachtet werden. Ihr grösster 
Fehler ist dass sie über die nicht traditionellen Dokumente, Tonmaterialien nicht 
bestimmt. Das System der Abgabe ist mangelhaft, besonders seitens der ständig zuneh
menden Zahl der Vervielfältigungsbetriebe; auch das Problem der Kontrolle ist ungelöst, 
usw. All dies hindert die Effektivität der Dienstleistung. Ehe Verfasserin bespricht danach 
die Buchung verschiedener Dokumententypen in dem System der ungarischen National
bibliographie, der Bücher, Zeitschriften, die analytische Erschliessung der Artikel in 
Zeitungen und Zeitschriften; sie legt dar die Patriotica Bibliographien, die grössere retro
spektiven Unternehmungen, die nationale empfehlende Bibliographie, die Zeitschrift 
„Uj Könyvek” (Neue Bücher). Sodann behandelt sie die Methode der Bearbeitung und 
die Praxis verknüpft mit der Anwendung internationaler Normen, die Standardisierungs
fragen, die mit den Machanisierungsproblemen der laufenden Nationalbibliographie 
verbunden sind. (564—572.p.)

NYÁRYNÉ GRÓFCSIK ERIKA -SZŰCS ERZSÉBET: Komputerisiertes System der 
Ungarischen Nationalbibliographie. — Im Aufträge der Nationalbibliothek Széchényi 
und unter Mitwirkung ihrer Fachleute haben die Mitarbeiter des Koordinationsinstituts 
für Rechentechnik ein komputerisiertes bibliographisches Datenverwaltungssystem 
ausgearbeitet. Primäre Aufgabe ist solche Publikationen zu veröffentlichen, die eine 
bibliographische Beschreibung der in Ungarn erschienenen Bücher und Dokumente von 
Buchtype beinhalten. Eigenartigkeiten des Systems sind: reichlicher Zeichensatz, 
komplexe Datenstruktur als Folge der Natur bibliographischer Daten und der Vorschrif
ten internationaler und nationaler Normen, wie auch -Algorithmisierung spezieller Bi
bliotheksvorgänge. Eine hochgradige Parametrisierung charakterisiert das System. (573- 
591.p.)

SZŰCS ERZSÉBET: Magnetbänder der Nationalbibliographien als Zentraldienstleistun
gen. — Das mechanisierte System der Nationalbibliographie hat schon im Laufe der Иа-
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nung mit der Möglichkeit einer Dienstleistung mit Magnetbändern gerechnet; dies hat 
jedoch wegen verschiedenen Gründen auf sich warten lassen. Die Möglichkeiten die 
Magnetbänder auf dem Gebiete der Nationalbibliographie zu benützen sind: Zettelfor
mate, Dienstleistungen SDI Charakters, Magnetbänder verwendbar für den Ausbau ört
licher Ausschreibung, örtlicher Ergänzung und örtlicher Datengrundlage. Bei jeder Form 
dieser Dienstleistungen muss man mit erheblichem Kostenzuwachs und mit Reorgani
sierung rechnen. Ungarn kann sich in der internationalen bibliographischen Dienstleistung 
nur so einschalten, dass sie sich darauf abonniert. Die einheimische Entwicklung und 
Anwendung der Dienstleistungen mit Magnetbändern könnte die Arbeit einzelner Bi
bliotheken bereits gegenwärtig erleichtern, und könnte den in dem komputerisiertem Netz 
in der Zukunft funktionierenden Bibliotheken helfen, sich auf die neuen bibliotheka
rischen Aufgaben vorzubereiten. (591—600.p.)

VAJDA GÁBOR: Anwendung einer intelligenten Klemme in dem komputerisierten Sys
tem der Ungarischen Nationalbibliographie. — Die Einrichtung für Datenschreiben bei 
dem komputerisierten System der Ungarischen Nationalbibliographie war in den erstem 
Jahren der Inbetriebhaltung eine MULTI CODE 913 Lochbandschreibmaschine. Die 
Quantität des zu fixierenden Materials und die Verbreitung der Dienstleistungen beans
pruchten eine neue Einrichtung. Die gekaufte intelligente Klemme TS 51 S vereinfacht 
den Bearbeitungsverlauf und ist durch seine Programmierungsmöglichkeiten für die 
Durchführung zahlreicher Aufgaben verwendbar. Möglichkeit wird geboten — ausser der 
Vereinfachung und Sicherstellung der Datenschreibung — zur Aufrechterhaltung von 
online Verbindung mit dem Komputer und kann mit geringem Umbau auch für die 
online Abfrage der Datengrundlagen genützt werden. Die Gleichschaltung der in den Bib
liotheken sich vermehrenden Kleinmaschinen und die Koordinierung der mechanischen 
Systeme wird immer mehr und mehr dringend, damit nicht viele, nur in sich selbst funk
tionierende und für Zusammenarbeit unfähige Systeme entstehen. (601—610.p.)

KONDOR IMRÉNÉ : Zentralkatalog für Bücher. — Der Zentralkatalog funktioniert seit 
1924, seit 1952 in der Nationalbibliothek Széchényi. Der Bestand des Zentralkatalogs 
für Bücher beträgt ungefähr 3,5—4 Millionen Zettel,etwa 1,5 Million Dokumente. Der 
alphabetische Katalog ist das Mittel der Fundort-Informierung. Die Clearingstelle und 
die periodische Veröffentlichung betitelt „Ausländische Gesellschaftswissenschaftliche 
Nachschlagewerke” erfüllen seit 1975 die Funktion der aktiven Informierung. Die Moder
nisierung des Zenralkatalogs für Bücher dient als Modell für die gemeinsame Verwirk
lichung der UBC und UAP Ziele : gemeinsam benütztes Katalogisierungssystem basiert auf 
die Benützung der MARC Magnetbänder. (611—620.p.)

SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ: Zentralkatalog für Ausländische Zeitschriften. — Der Artikel 
präsentiert die Abteilung des Zentralkatalogs für Ausländische Zeitschriften, die seit 
1970, im Rahmen der Nationalbibliothek Széchényi als selbständige Organisationseinheit 
funktioniert. Die Verfasserin stellt dar die prinzipiellen und praktischen Probleme, die 
sich auf dem Gebiet der nationalen Zentraldienste melden. Besondere Aufmerksamkeit

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



Inhalt 665

wird der Publikationstätigkeit des Zentralkatalogs für Ausländische Zeitschriften gewid
met: retrospektives und kurrentes Standortverzeichnis. Zum Schluss wird die Aufmerk
samkeit — im Zusammenhänge mit dem Standortverzeichnis — auf die Entwicklungs
pläne gelenkt und innerhalb deren auf jene Bedingungen die sich bei der bevorstehenden 
Verwendung von Komputern melden. (611 —632.p.)

FEJES JÓZSEFNÉ: Neue Ordnung des auswärtigen Leihverkehrs. — In den letzten 
Jahren ereigneten sich mehrere vernünftige Änderungen in der in ter bibliothekarischen 
Zusammenarbeit: neue Rechtsregeln modifizierten den auswärtigen Leihverkehr und die 
Verteilung der Pflichtexemplare; die Verordnungen bestimmen auch die Organisation und 
Tätigkeit des Bibliothekssystems. Die Verordnung Nr. 19/1981(8.XII.)MM legalisiert auch 
diese Änderungen und reguliert die Ordnung der Ansuchen im auswärtigen Leihverkehr. 
Der Weg dieser Ansuchen wird vereinfacht, der Kreis jener Dokumententypen die von der 
Ausleihe ausgeschlossen waren, wird radikal vermindert und die Ausleihe sämtlicher 
Dokumente zumindest in Form einer Kopie erweitert. (633—635.p.)

SONNEVEND PÉTER: Die Nationalbibliothek Széchényi und der internationale Publi
kationsaustausch. — Die Tauschtätigkeit ungarischer Bibliotheken wird von der Verord
nung 101/1960 M.K.1.MM. reguliert. Als Wirkung derselben entwickelte sich eine de
zentralisierte Tauschtätigkeit in den Bibliotheken. Die Abteilung Internationaler Tau
schverkehr funktioniert innerhalb der Nationalbibliothek Széchényi und ist eine jener 
Bibliotheken die den grössten Tauschverkehr entwickeln. Dire Aufgabe ist, dass sie die 
im Wege der Kulturabkommen nach Ungarn einlaufenden Dokumente empfägt und für 
die Verteilung sorgt. Diese Tätigkeit verursacht ihr eine Zahl von Problemen. Einer der 
wichtigsten Aufgaben ist in der Zukunft mehr Aufmerksamkeit der Entwicklung inter
aktiver Funktionen, die den Zugang der Nationalbibliothek Széchényi übertreten, zu 
widmen. (636—639.p.)

MOHOR JENŐ—PÁLINKÁS GYÖRGYNÉ: Zentraler Nachweis der Bibliotheken. — Das
Ziel des zentralen Nachweises ist, dass ein verlässliches und komplettes Anschriftenver
zeichnis über die ungarischen Biblioteken angefertigt wird, bzw. dass eine solche Daten
grundlage gegründet werden soll, die eine vielseitige Information über die Dienstleistun
gen, Informationstätigkeit, Betriebsbedingungen, usw. bietet. Jene Bibliotheken gehören 
zu den zentralen Nachweis, die einen eigenen erschlossenen Bestand von zumindest 3000 
Bändern Besitzen, desweiteren eigene Räumlichkeiten haben und einen hauptberuflichen 
Bibliothekar beschäftigen. Dem eingelaufenen Datenbögen gemäss stehen gegenwärtig 
die Daten 2800 solcher Bibliotheken den Interessenten zur Verfügung. Die Recherche 
wird mittels Sichtlochkarten ermöglicht. Die laufende Erhaltung des Nachweises verur
sacht Sorgen. Das Anschriftenverzeichnis der registrierten Bibliotheken wird bald veröf
fentlicht. (640—645.p.)

TREMKÓNÉ MESZLENYI MÁRIA: Dienstleistung und Bewahrung auf Mikrofilmen.
— Die Nationalbibliothek Széchényi leistet für Forscher und Tauschpartner Lesefilme von
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mehreren Hunderttausend Aufnahmen über den HUNGARICA Bestand, desweiteren 
mehrere Zehntausend Photoreproduktionen bzw. Photovergrösserungen. Im Falle spezi
eller Aufträge verfertigt die Mikrofilmsammlung Lesefilme von den Grundnegativen von 
mehr als 500 000 Aufnahmen, um die ortsgeschichtliche Sammlung der öffentlichen 
Bibliotheken zu ergänzen. Seit 1982 werden für den auswärtigen Leihverkehr Lesefilme 
über die bisher kaum zugänglichen, ins Museum gehörigen Veröffentlichungen verfertigt. 
Das Mikrofilmprogramm für Aufbewahrung umfasst das Mikrofilmen von Zeitungen und 
wohlbehüteten Sondersammlungen. Mit den Lesefilmen der Grundnegative archivalen 
Zwecks sind in jeder Bibliothekstätigkeit die schonungsbedürftigen Papiere ersetzbar. 
(646—649.p.)

KASTALY BEATRIX: Zentrale Dienstleistungen auf den Gebieten des Buchbindens 
und der Restaurierung. — Zwei Buchbinderei — und Restaurierungswerkstätte der Natio
nalbibliothek Széchényi durchführen in Vertragsform für andere Bibliotheken und 
Archive — im Verhältnis zu den Ansprüchen — in geringer Quantität Binde — und Re
staurierungsarbeiten. In 1982 beginnt das nationale Restaurierungslaboratorium zu funk
tionieren. Die Nationalbibliothek Széchényi erteilt den Bibliotheken jährlich öfters 
Fachratschläge um die mit Schimmel oder Insekten infizierten Bestände zu desinfizieren 
und der Verseuchung vorzubeugen. Die Chemiker der Bibliothek verbreiten die Resultate 
ihrer Forschungsarbeit mit Vorträgen, Veröffentlichungen und unmittelbaren Erfahrungs
austausches; somit ermöglichen sie, dass die Restauratoren anderer Institutionen diese 
Erfahrungen benützen können. Im Jahre 1981 hat die Nationalbibliothek Széchényi die 
Fachbildung der Buchrestauratoren in Gange gesetzt. (650—656.p.)
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СОДЕРЖАНИЕ

Тематический выруск о централышх службах

ФЮГЕДИ ПЕТЕРНЕ: Универсальный библиографический учет (UBC) : результаты 
и проблемы участия Венгрии. — Центром осуществления программы UBC в Венг
рии является Государственная библиотека им. Сечени, и она есть и центром на
циональной библиографии. Регулярный учет документов строится на доставлении 
обязательных экземпляров. По сравнению с другими странами, наше юридическое 
правило об обязательном экземпляре оказывается хорошим. Его главный не
достаток в том, что не касается нетрадиционных видов документов и аудио
визуальных документов. Система доставления является неполной, главным обра
зом со стороны растущих как гриб полиграфических мастерских; нерешен их 
контроль и т. п. Все это препятствует эффективности доставления. Автор показы
вает учет разных типов документов в системе национальной библиографии: учет 
книг, журналов, аналитическую обработку журнальных и газетных статей, показы
вает библиографии патриотики, крупные ретроспективные библиографии, и ’’Но
вые книги” как национальную рекомендательную библиографию. Она касается и 
метода обработки, практики использования международных стандартов, вопросов 
стандартизации, которые связаны с вопросами автоматизации текущей националь
ной библиографии. (564—572 стр.)

НАРИНЕ ГРОФЧИК ЕРИКА—СЮЧ ЕРЖЕБЕТ: Автоматизированная система 
Венгерской национальной библиографии. — По поручению Государственной биб
лиотеки им. Сечени и при содействии ее экспертов сотрудники Института по 
Координации Вычислительной техники разработали систему обслуживания базы 
библиографических данных, первостепенной задачей которой является создание 
изданий, содержащих описание опубликованных в Венгрии книг и документов 
книжнего характера. Среди специфических черт системы можно перечислять ши
рокий набор знаков, комплексную структуру данных, вытекающую из харак
тера библиографических данных, а также из национальных и международных 
стандартов, и наконец алгоритмизацию специальных библиотечных процессов. 
Система также характеризуется возможностью параметризации большой сте
пени. (513—5 91.стр.)
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СЮЧ ЕРЖБББТ: Магнитные ленты национальных библиографий как центральная 
служба. — Автоматизированная система национальной библиографии уже в ходе 
проектирования учитывала возможность обслуживания по магнитной ленте, 
которая все-таки из-за различных причин заставила себя ждать. Возможности 
употребления магнитной ленты национальной библиографии: формат карточки, 
обслуживание по ИРИ, магнитная лента, служащая печатанию, добавлению базы 
данных и ее распространению на месте. У каждой формы обслуживания надо 
считаться с значительным ростом затрат и реорганизацией. Для Венгрии путем 
приобщения к международным библиографическим службам может быть под
писка на службы. Отечественное развитие и использование служб на магнитной 
ленте уже и в наши дни могло бы помогать в работе отдельных библиотек, но 
имело бы роль и в том, что библиотеки, участвующие в будущем в автоматизи
рованной сети, могли подготовиться к  решению новых библиотечных задач. (591— 
600 стр.)

ВАЙДА ГАБОР: Употребление интеллигентного терминала в автоматизированной 
системе Венгерской национальной библиографии. — Самописцем данных автома
тизированной системы Венгерской национальной библиографии в первые годы 
работы была автоматическая пшцущая машина типа MULTICODE 913. Коли
чество записаемого материала и расширение служб требовало нового оборудо
вания. Приобретенный интеллигентный терминал типа TS 51 S значительно 
упрощает процесс обработки, и благодаря программированию способен для ре
шения многих задач. Кроме упрощения и безопасности записы данных он дает 
возможность на динамический связь с ЭВМ, и с небольшим переустройством 
его можно делать возможным на динамическое опрашивание базы данных. Уни
фикация все растущих маленьких машин и согласование автоматизированных 
библиотечных систем является очень настоятельной задачей для того, чтобы не 
создалось много, только отдельно работающих, неспособных к  сотрудничеству 
систем. (601—610 стр.)

КОНДОР ИМРЕНЕ: Центральный каталог книг. — Центральный каталог строится 
с 1924 г., с 1952 г. — в Государственной библиотеке им. Сечени. Фонд Централь
ного каталога книг (ЦКК) состоит из приблизительно 3,5—4 мл. карточек 
о 1,5 мл. документах. Алфавитный каталог является средством информации 
о местонахождении документов. С 1975 г. функцию активной информации вы
полняет т. н. станция „clearing” и периодическое издание ’’Зарубежные справоч
ники по общественным наукам”. Предлагаемая модель для усовершенствования 
ЦКК и взаимного осуществления целевой установки UBC и UAP : система со
вместной каталогизации, построенная на употреблении магнитных лент системы 
MARC. (611-620 стр.)
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СИЛ ВАШИ ЗОЛТАННЕ: Центральный каталог иностранных журналов. — В статьи 
показывается работа отдела Центрального каталога иностранных журналов, 
функционирующего с 1970 г. в качестве самостоятельной структурной единицы 
в рамках Государственной библиотеки им. Сечени, и в связи с этим излагаются 
теоретические и практические проблемы государственных центральных служб. 
Особое внимание обращается на издательскую деятельность ЦКИЖ: на ретроспек
тивные и текущие перечни местонахождений, и под конец в связи с последним 
освещаются планы развития, в том числе и условия ближайшего использования 
вычислительной техники. (611—632 стр.)

ФЕЙЕШ ЙОЖЕФНЕ: Новый порядок межбиблиотечного абонемента. — В послед
ние годы в межбиблиотечном сотрудничестве произошло несколько рациональных 
изменений: новые юридические правила изменили МБ А и распределение обязатель
ных экземпляров, и были приняты постановления о структуре и действии биб
лиотечной системы. В постановлении № 19/1981. (Х.11)ММ урегулируется порядок 
запросов по МБА: упрощается путь запросов, радикально уменьшается круг 
невыдаваемых по абонементу документов, абонемент распространяется на каж
дый документ хотя бы в виде копии. (633—635 стр.)

ЗОННЕВЕНД ПЕТЕР: Государственная библиотека им. Сечени и международный 
книгообмен. — Деятельность венгерских библиотек по книгообмену урегулиро
вана в постановлении № 101/1960. (М. К. 1.)ММ., под влиянием которого сформи
ровался децентрализованный книгообмен между библиотеками. Служба по меж
дународному книгообмену при Государственной библиотеке им. Сечени осуществ
ляет деятельность по обмену в наиболыном объеме. Ее задача — принять и обес
печить разделение документов, полученных в рамках культурных договоров. 
В ходе этой деятельности встречаются некоторые проблемы. Одна из главных 
будущих задач: обратить больше внимания на расширение интерактивных функ
ций ГБС кроме комплектования. (636—639 стр.)

МОХОР EHE—ПАЛ ИНК АШ ДЬЕРДЬНЕ: Центральный учет библиотек. — Цель 
центрального учета библиотек, чтобы составлять достоверный и полный список 
венгерских библиотек и создать такую базу данных, которая дает возможность 
на всесторонную информацию о фондах, службах, информационной деятельности, 
условиях функционирования библиотек. В центральный учет вошли те библиоте
ки, которые имеют не менее 3000 обработанных томов книг, самостоятельное 
помещение и штатного библиотекаря. По полученным листкам данных теперь 
находятся в распоряжении интересующихся данные 2800 таких библиотек. Поиск 
обеспечивается системой суперпозиционных перфокарт. Трудность представляет 
собой регулярное ведение учета. Скоро выйдет список регистрированных биб
лиотек. (640—645 стр.)

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



670 Содержание

ТРЕМКОНЕ МЕСЛЕНИ МАРИЯ: Обслуживание и сохранение на микрофильме.
— Государственная библиотека им. Сечени о своем фонде хунгарики предоставля
ет в распоряжение исследователей и партнеров по обмену читательский фильм, 
содержащий несколько ста тысяч снимков, десятки тысяч фоторепродукций и 
увеличений. Отдел микрофильмов по заказу изготовляет читательские фильмы 
содержащие более 500 тысяч снимков. Эти фильмы служат для пополнения 
краеведческих фондов массовых библиотек. С 1982 г. изготовляются читательские 
фильмы и о до сих пор трудно доступных музейных изданиях для цели МБ А. 
Программа микрофильмирования в целях сохранения фондов распространяется 
на микрофильмирование газет и бережно хранимых специальных собраний. Чи
тательские фильмы, сделанные с основных архивальных негативов, во всех биб
лиотечных процессах могут заменять бумажный оригинал. (646—649 стр.)

КАШТАЛИ БЕАТРИКС: Центральные службы в области переплета и реставрации.
— 2 переплетных и 2 реставрационных мастерских Государственной библиотеки 
им. Сечени выполняют в небольшой мере переплетную и реставрационную работу 
и для других библиотек и архивов в договорной форме. В 1982 г: начинает рабо
тать государственная реставрационная лаборатория. ГБС ежегодно несколько 
раз дает консультацию для других библиотек о дезинфекции фондов, зараженных 
плесенью и насекомыми, а также о предупреждении заражения. Химики библиоте
ки распространяют и делают доступными и для реставраторов других учреждений 
результаты своих исследований путем докладов, публикаций и непосредственных 
обменов опытом. В 1981 г. ГБС начала специальное образование реставраторов 
книг. (650—656 стр.)
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