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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
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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.

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



A Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszere 583

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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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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