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10 évvel ezelőtt, 1973-ban vezették be az MSZ 3563 Nemzetközi Szabványos 
azonosító könyvszámozás c. szabványt. ( -  a szerk.)

A NEMZETKÖZI AZONOSÍTÓ SZÁMOK ALKALMAZÁSA 
MAGYARORSZÁGON

FÜGEDIPÉTERNÉ

A kiadványok nemzetközi azonosító számozásának előnyei a magyar könyvtár
ügy vezetői számára már — az ezirányú első kezdeményezések idején — a 60-as/70-es 
évek fordulóján nyilvánvalóak voltak.

Az ISBN -rendszer bevezetését még 1970-ben, a 3. Országos Könyvtárügyi Konfe
rencia javasolta, és így az 1971-ben kiadott nemzetközi szabványt1 elfogadó 23 ország 
egyike Magyarország volt. A nemzetközi szabvány adaptálásának elvi kérdéseit 1972-ben 
tűzte napirendre az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács2, a vonatkozó 
magyar szabvány3 pedig már a következő évben megjelent.

A rendszer bevezetése, mindenekelőtt az ISBN alkalmazási hatályának tisztázását, 
tehát a „könyv” fogalmának körülhatárolását kívánta meg. Jóllehet a könyv a legrégibb 
kiadványtípus, és könyvön általában mindannyian ugyanazt értjük, mégis a könyv pontos 
definícióját mindmáig nélkülözzük és meghatározásával mind a nemzetközi ISBN-szab- 
vány, mind pedig a könyvek bibliográfiai leírását nemzetközileg szabályozó ISBD/M 
adósunk maradt. Nemzetközileg elfogadott definíció hiányában, a magyar szabvány ki
dolgozásakor be kellett érnünk az ISBN hatálya alá nem tartozó fő kiadványtípusok 
taxatív felsorolásával. Az MSZ 3563 alapján nem adható ISBN az alábbi dokumentum- 
típusoknak:

-  kották és hanglemezek;
-  újságok, folyóiratok, évkönyvek, egyéb időszaki kiadványok és sorozatok. 

De könyvnek minősülnek ezek részcímes kötetei;
-  különlenyomatok, kivéve azokat, amelyek valamely sorozat tagjává váltak;
-  reprodukciók és egyéb sokszorosított képek, valamint címlap és kisérőszöveg 

nélküli reprodukcióalbumok és képeskönyvek;
-  plakátok, falragaszok, röplapok;
-  használati és reklámcélokat szolgáló kiadványok: árjegyzékek, prospektusok, 

műsorfüzetek, naptárak stb.;
-  jegyzetként kiadott oktatási anyagok, tantervek, tanmenetek;
-  tervezési és technológiai utasítások;
-  jogszabályok, szabadalmak és szabványok, ezek gyűjteményes kiadásainak ki

vételével;
-  ügyviteli nyomtatványok;
-  a fentiekben fel nem sorolt aprónyomtatványok (meghívók, értesítések, gyász- 

jelentések stb.).
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Az alkalmazási hatály másik kérdése annak eldöntése, hogy mely*kiadókra/testüle- 
tekre terjeszthető ki a magyar ISBN, vagyis a nemzetközi rendszeren belül milyen ismérv 
alapján választunk (kaphatunk) csoportazonosítót. A hierarchikus felépítésű nemzetközi 
rendszerben valamely csoport kialakítása történhet: a) az ország területe, b) a nyelvterü
let, c) egyéb ismérv alapján. Az ISBN-t bevezető országok túlnyomó többsége ország
azonosítót használ, ez az ISBN menedzselését jelentékenyen egyszerűsíti, az adott cso
portazonosítóhoz tartozó kiadók pontosan számbavehetők és az ISBN-ekkel jelölt 
könyvek összessége egyben a nemzeti impresszum fő állományrészét is jelenti. Mégis 
egyes nagy világnyelvek esetében (angol, francia, német) nyomós érvek (az egy-egy nyelv- 
területet összekapcsoló erős gazdasági-kulturális affinitás, az azonos könyvtári/bibliog- 
ráfiai technológia, így pl. a közös katalogizálási szabályzat is) és nem lebecsülhető érzelmi 
mozzanatok a nyelvterület alapján megválasztható csoportazonosító mellett szóltak. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nyelvterületi azonosító a valóságban mindig nyelv- 
terület és ország (országrész) kombinációját jelenti. így például az angol nyelvterület 
csoportazonosítóját az egykori brit nemzetközösség tagállamai és az Egyesült Államok 
használják, a hajdani gyarmatokból alakult államok pedig bár hivatalos nyelvük az angol, 
országazonosítót használnak (pl. Ghana, Nigéria, Honkong, Szingapúr). Spanyolország 
csoportazonosítója 84, az Agencía Espanola del ISBN mégis késznek mutatkozott az 
országazonosítót nyelvterület értelemben is használni és szívesen nyújtott segítséget a 
latin-amerikai könyvek nemzetközi azonosító számozásához.4 E gesztus eredményeképp 
az 1977-es spanyol ISBN-katalógus 782 Dél-Amerikában kiadott könyvet is regisztrál,5 
a későbbiekben azonban az International ISBN Agency-tői saját országazonosítót igényelt 
Argentina (950), Kolumbia (958) és Mexikó (968) is. így az ezekben az országokban meg
jelent könyvek egy része spanyol csoportazonosítóval, más részük pedig a kiadó területi 
hovatartozásának megfelelő országazonosítóvali kapott ISBN-t. A többnyelvű országok
ban az eltérő nyelvterületi azonosítók párhuzamos használata jelentékenyen megdrágít
hatja a nemzeti impresszum ISBN-ekre alapozott kiszűrését, lefékezheti az ISBN-ek hoz
záférési pontként való használatát és nehézkesebbé teheti a rendszer működtetését is. 
így pl. a Schweizerischer Buchhändler- und Verlegerverband (Zürich) a svájci kiadók kö
zül csak a német nyelvterületi azonosítót használók számára ISBN-központ, a francia 
Svájc kiadói az AFNIL-lal (Agence Francophone pour la Numération Internationale des 
Livres, Paris) vannak kapcsolatban, az olasz nyelvterületi azonosítóhoz csatlakozók pedig 
a milánói ISBN-irodához (Agenzia per ГАгеа di Linqua Italiana ISBN) tartoznak. Belgium 
az elsők között csatlakozott az ISBN-rendszerhez, saját ISBN-irodája azonban nincs, a 
flamand kiadók „national agency”-je a holland Centraal Boekhuis keretében létesített 
Bureau ISBN (Culemborg), a vallonoké pedig a már említett AFNIL. Kedvezőbbnek 
tűnik a kanadai modell: mind az angol, mind a francia nyelvterületi azonosítót használó 
kiadóknak van kanadai központjuk, míg az előbbieknél a funkciót a Canadian ISBN 
Agency (Ottawa), az utóbbiaknál a montreali Bibliothèque nationale du Québec látja el. 
Ami a csoportazonosító hatályának megválasztásánál alkalmazható „egyéb” kritériumo
kat illeti, a hozzáférhető adatok szerint, jelenleg két teljesen eltérő szélső értéket kép
viselő csoport sorolható ide. Az egyik modell a kis fejlődő országokból a földrajzi ösz- 
szetartozás alapján az ISBN közös bevezetésére szervezett régió. Példaként erre a 
Karib-térség 13 kis állama említhető, közös csoportazonosítójuk a 976.6
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A másik e kategóriába sorolható csoport fő jellemzője viszont épp a területenkí
vüliség, a „nemzetek felettiség”. A 92-es csoportazonosítóhoz azok a kormányközi, 
ill. azok a szoros értelemben vett nemzetközi szervezetek tartoznak, amelyeknek intéz
ményei egynél több országban működnek és amelyek egynél több nyelven jelentetnek 
meg könyveket. A csoport központi feladatait az Unesco látja el. Az 1969-ben alakított 
csoporthoz 1978-ig 68 testület csatlakozott7. A csoport ISBN-rendszerének működését 
az adott „csoportot” meghatározó kritérium megválasztása mellett döntően befolyá
solja a nemzetközi központ által kiutalt csoportazonosító hossza is. Ha a csoportazono
sító egyjegyű szám, 20 kétjegyű, 500 háromjegyű, 1500 négyjegyű, 5000 ötjegyű és 
50 000 hatjegyű kiadói azonosítható utalható ki, és minden kétjegyű számmal azonosí
tott kiadó esetében 1 millió, minden háromjegyű azonosítóval jelölt kiadó esetében 
100 000, négyjegyű azonosítójú kiadó esetében 10 000, ötjegyű azonosítónál 1000, 
hatjegyűnél pedig 100 ISBN használható fel. Ha a „csoport” azonosítója kétjegyű szám, 
minden kétjegyű kiadói azonosítóhoz már „csak” 100 000, minden háromjegyű azono
sítóhoz 10 000 ISBN tartozik és így tovább. Az ISBN-ek összmennyisége nem tömör 
tömb, ezen azt értjük, hogy az ellenőrző szám a lehetséges számsorok teljes kihasználá
sát nem teszi lehetővé, az ellenőrző szám .szerkezete miatt a számsorokban megszakítások, 
„fekete lyukak” vannak. Ebből következően, azonos hosszúságú csoportazonosítók
hoz eltérő mennyiségű ISBN tartozhat. Állításunkat az alábbi táblázattal illusztráljuk.

Csoportazonosítók 84 91 951 968

Egyjegyű kiadói azonosítók száma - 2 2 -

Kétjegyű kiadói azonosítók száma 20 30 35 30

Háromjegyű kiadói azonosítók száma 500 150 350 100

Négyjegyű kiadói azonosítók száma 1500 1000 500 100

ötjegyű kiadói azonosítók száma 5000 10 000

Megjegyzés: 84 Spanyolország, 91 Svédország, 951 Finnország, 968 pedig Mexikó 
csoportazonosítója. A táblázatban a kétjegyű csoportazonosítók esetében nem tűntet
tük fel a hatjegyű, a háromjegyű csoportazonosítók esetében pedig az ötjegyű kiadói 
azonosítók számát, mert ezekhez csak 10-10 ISBN tartozhat.

Ha a legjobban kihasználható csoportazonosító» „Oscar”-t kaphatna, vitán felül 
Dániáé lenne ez a díj. A 87-es csoportazonosítóhoz a lehető legkedvezőbb arányban 
30 kétjegyű, 250 háromjegyű, 1000 négyjegyű és 3000 ötjegyű kiadói azonosító tarto
zik! Az ezzel járó előnyöket betetőzi, hogy az ellenőrző szám értékét a csoportazonosító 
elhagyása nem befolyásolja, tehát az ISBN-nel kapcsolatos gépi műveleteknél minden 
egyes nemzeti ISBN esetében két karakterhely megtakarítható.8

Az International ISBN Agency a magyar könyvtermésre, a magyar kiadókra vonat
kozó statisztikai adatok alapján a 963-as országazonosítót jelölte ki részünkre. Ez a cso
portazonosító 20 kétjegyű, 500 háromjegyű, 1500 négyjegyű kiadói azonosító kiutalá
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sát teszi lehetővé (a táblázathoz fűzött megjegyzéssel összhangban, az 5000 ötjegyű kiadói 
azonosítót figyelmen kívül hagyhatjuk). Vagyis összesen 2020 kiadói azonosítóval ren
delkezünk és kiadóink összesen 850 000 ISBN-t használhatnak fel. Mind e számok, mind 
a kiadói azonosítók arányainak a táblázattal való összevetése alapján Magyarország ISBN 
számtartományának kihasználhatósága közepesként értékelhető.

A hazánkban közel egy évtizede működő ISBN-rendszerbei^a kiadói azonosítókkal 
az alábbiak szerint gazdálkodtunk:

1. A kétjegyű azonosítók közül
— 4 azonosítót un. gyűjtőszámként, a kiadói azonosítóval meg nem különböz

tetett intézmények kiadványainak ISBN-jeihez használunk fel;
— 9 azonosítót a 9 legnagyobb magyar kiadó részére kiutaltunk;
— 7 azonosítót pedig tartalékolunk.

2. A háromjegyű azonosítók közül
— 76 azonosítót a hazai viszonyok között közepes nagyságúnak minősülő ki

adók megjelölésére használtunk fel;
— 424 azonosítót pedig tartalékként kezelünk.

3. A négyjegyű kiadói azonosítókból
— 126 intézmény kapott saját számot (ha kiadói tevékenységének évi átlaga leg

alább 5 könyv);
— e tágas kategóriában a tartalékok száma magas (4874), értékük azonban 

csekély.
Míg a kétjegyű azonosítóval jelölt 9 kiadó kivétel nélkül hivatásos kiadó, a négy

jegyű azonosítóval jelölt kiadók olyan tudományos intézmények, igazgatási szervek, tár
sadalmi testületek, amelyeknek Járulékosan” kiadói tevékenységük is van. E szempont
ból vegyesnek mondható a háromjegyű azonosítók csoportja, e kategóriában a „profik” 
száma jelenleg: 27, az „amatőröké” pedig 49.

A magyar ISBN-számtartomány kimerülésére vonatkozóan nincsenek komoly, ma
tematikai módszerekkel megalapozott becsléseink. Meggyőződésem, hogy az évente átla
gosan nyolcezer ISBN-felhasználás és a 850 000-nyi ISBN-számtartomány összevetéséből/ 
a hazai ISBN-rendszer kifutását száz évre becsülni csalfa remény, ezt az időt jelentéke
nyen megkurtíthatja a nagyobb kiadók ISBN-kontingensének kimerülése, a részükre al
kalmas további új azonosítók elapadása. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a rendszer bizton
sága megtervezhető. Úgy vélem, hogy a nemzetközi ISBN-rendszer egyik erősségét tarta
lékai jelentik, így elsősorban az a körülmény, hogy épp a háromjegyű csoportazonosí
tók esetében az International ISBN Agency-nek még jelentékeny mennyiségű „szabad” 
száma van. Amikor a rendszer előkészítésében tevékenyen résztvevő Magyar Szabvány- 
ügyi Hivatal protestált a háromjegyű csoportazonosító kiutalása ellen, az International 
ISBN Agency kilátásba helyezte a 962-es, ill. a 964-es csoportazonosító tartalékolását 
részünkre. Sajnos erre vonatkozóan megállapodás nem történt és a 962-es azonosítót 
időközben ki is utalták Honkong részére. Mindezek után az alábbiak javasolhatók:

— 1983-ban a hazai ISBN-rendszer működéséről az első tíz év adatai alapján tény
szerű elemzést kell készíteni;
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— az elemzés adataiból kiindulva, matematikai módszerekkel prognosztizálni kell 
az ISBN-ek kiutalásának, ezen belül a nagyobb és a közepes kiadók helyzeté
nek várható alakulását;

— kedvezőtlen eredmény esetén meg kell vizsgálni, hogy a még szabad háromjegyű 
csoportazonosítók közül melyik a leginkább testünkre szabott, melyik az az 
azonosító, amelynél a kiadóazonosítók a magyar könyvkiadás struktúrájával leg
inkább megfelelésben vannak;

— az International ISBN Agency-tői tartalék csoportazonosítót kell kérni (prece
densként említem meg, hogy az angol nyelvterület már jelenleg is két egyjegyű 
csoportazonosító — a 0 és az 1 — birtokosa).

Az egyes könyvek ISBN-jének megállapításával kapcsolatos problémák közül hár
mat szeretnék kiemelni:

1. A gyakorlatban sok a bizonytalanság a könyv és az időszaki kiadvány elhatáro
lása körül, a kiadók döntései időnként tévesek, ezért a kiadványba nyomtatott azonosító 
szám helyesbítésre szorul, illetve, ha a kiadványban egyáltalán nem szerepel azonosító 
szám, az ISBN} ül. ISSN-központ döntései sem lehetnek mindig megalapozottak, mert a 
helyes minősítéshez elengedhetetlen adatok a kiadványról lemaradtak, illetve a közölt 
adatok néha dezinformálóak. Bár az 1979-ben felhasznált ISBN-ek közül Magyarorszá
gon mindössze 0,9% volt csak hibás, és csupán 1,9% ISBN-t kellett törölni, mégis a javí
tások (törlések) adminisztrációja, a javított (törölt) számok nyüvántartásba vétele, az 
ISBN-t hasznosító bibliográfiai— és katalógusrendszerekben, nemcsak a téves ISBN-ek, 
hanem a következményeikként jelentkező hibák javítás  ̂alig tolerálható többletmunká
kat jelentett.9 Végül, az ISBN-ek javításával kapcsolatban még egy részkérdésre kell fel
hívnunk a figyelmet. Ha a nemzetközi azonosító hibás, és a korrigált szám ismert, az 
ISBD/M szerint a leírás 7. adatcsoportjában csak a jó számot kell közölni, és a javítás 
tényét értelmezővel, pl. (jav.) kell jelölni.10 E szabály helyessége erősen vitatható, mert 
így a bibliográfiai leírás a hibás ISBN-t és javítását nem kapcsolja össze, és e mód
szer az ISBD/M-nek a sajtóhibák javítására vonatkozó általános előírásával teljes 
ellentétben áll.

2. Jóllehet az ISBN egyetlen célja a könyv azonosítása, mégis egyazon könyvnek 
több ISBN-je lehet (pl. többkötetes könyv esetében, vagy ha a könyv több kiadó közös 
kiadványa, illetve ha a könyv párhuzamosan több kötésváltozatban, ül. árváltozatban je
lent meg). Vagyis az ISBN nem bibliográfiai értelemben, hanem a könyvkiadás, könyv
forgalmazás szempontjai szerint azonosítja a könyvet, Ш. a könyv egy bizonyos kiadás
változatát. Ezért az ISBN-t hasznosító bibliográfiai rendszerek arra kényszerültek, hogy 
a könyv ISBN-jei közül egyet -  saját belső szabályaik alapján -  bibliográfiai értelmű 
azonosítóként kezeljenek.11 E megoldás szükségszerű következménye, hogy

— a kitüntetett ISBN megválasztására vonatkozó szabályok bibliográfiai rend
szerenként eltérőek lehetnek,11

— mivel a bibliográfiai értelemben vett azonosító kiválasztása mindig utólagos, 
a megkülönböztetésnek a könyvbe benyomtatott ISBN-eknél nyoma sincs, a 
használók többsége számára a könyvben található ISBN-ek egyenértékűek, 
a kitüntetett jelentőségű ISBN „rangja” a használó előtt rejtett marad;
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— mivel a bibliográfiai szolgáltatás használója a könyv bármely ISBN-je alapján 
joggal kereshet, ezért az ISBN-t hasznosító bibliográfiai rendszerekben a könyv 
összes ISBN-jét nyilván kell tartani, sőt az egy bizonyos könyvre vonatkozókat 
utalásokkal össze is kell kapcsolni.

E probléma megoldása érdekében, az ISBN-rendszer nemzetközi irányító testületé, 
az International ISBN Agency mellett működő Advisory Panel évek óta foglalkozik a bib
liográfiai értelemben azonosító ISBN-re vonatkozó javaslat kidolgozásával. Az el
képzelések szerint a bibliográfiai ISBN bevezetése az eddigi számozási rendszert tulajdon
képp nem módosítaná, csupán annyit jelentene, hogy a bibliográfiai azonosító szám pre
fixuma négy helyett öt betűből állna, ISBN helyett BISBN lenne.1 2

3. A könyvtáros, bibliográfus számára nemcsak az adatok bősége, a választás kény
szere okoz gondot, munkánk minden területén legalább ekkora problémát jelent a szük
séges adat hiánya is. A hazai ISBN-gyakorlatban például a közös könyvkiadási egyezmé
nyek keretében megjelent könyvek közül nem kaphatnak magyar ISBN-t azok, amelyek
nek címlapján csak a külföldi kiadó szerepel, és csupán a kolofon szövege árulja el a közös 
kiadás tényét, ill. az eredetinek tekinthető magyar kiadás kiadójának nevét. Ha,akár az 
említett okból, akár más indok alapján a Magyar Nemzeti Bibliográfia adatbázisában 
(MNB adatbázis) regisztrált könyvnek nincs ISBN-je, a könyvet a rendszerben egy saját ki- 
fejlesztésű program segítségével előállított quasi-ISBN azonosítja. Ez az MNB-pótszám 
olyan nyolcjegyű szám, amely három fix hosszúságú számcsoportból áll. Az első szám
csoport mindig az input időpontját jelölő év utolsó két számjegye; a második csoport öt
jegyű numerus kurrens (balról-jóbbra zérókkal feltöltve). A pótszámot egyjegyű ellenőrző 
szám teszi teljessé, kiszámítása az ISBN ellenőrző számokra vonatkozó algoritmus szerint 
történik. A pótszámot könyvek esetében az MNBB (Magyar Nemzeti Bibliográfia Books), 
időszaki kiadványok esetében az MNBS (Magyar Nemzeti Bibliográfia Serials) prefixum 
különbözteti meg a nemzetközi azonosító számoktól.
Példával illusztrálva:

Prefixum 1. számcsoport 2. számcsoport 3. csoport (eUenőrző szám)

MNBB 78 00120 X
MNBS 78 00002 5

Az ISBN-rendszer magyarországi bevezetését viszonylag gyorsan követte az idő
szaki kiadványok nemzetközi azonosíthatóságát célzó ISSN-rendszer alkalmazásának elő
készítése. A vonatkozó magyar szabvány13 már 1975-ben megjelent, a lapengedélyezés 
kérdésében illetékes Tájékoztatási Hivatal az ISSN alkalmazására 1976-ban körlevélben 
hívta fel a kiadókat, a nemzeti ISSN-központ feladatait pedig az Országos Széchényi 
Könyvtár vállalta magára, mégis a nemzetközi ISDS-Központ14 által részünkre biztosított 
ISSN-számtartomány felhasználása csak 1977-ben indulhatott meg. Mivel az ISSN, ill. az 
ISDS15 kísérleti szakaszában -  a megjelenés helyétől függetlenül — részben a Bowker- 
cég, részben az ISDS nemzetközi központja állapította meg a periodikumok ISSN-jét, 
ahhoz, hogy a Magyar ISSN Iroda munkája megindulhasson, mindenekelőtt tabula rasa-t 
kellett teremteni (az ISSN-nel ellátott kiadványok periodikumnak minősítését felül kellett
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vizsgálni, bibliográfiai adataikat verifikálni kellett és a szükséges nyilvántartások kialakí
tását meg kellett kezdeni). Jelenleg az ISSN-nel azonosított magyarországi időszaki ki
adványok száma eléri a 7000-et.

Mivel a nyolcjegyű ISSN szerkezete az ISBN-étől gyökeresen eltérő és mivel az ISSN 
független mind a megjelenés helyétől, mind pedig a kiadótól, a felhasználható ISSN-ek 
esetében nem fenyeget senkit a felhasználható számtartomány kimerítésének veszélye, 
elvileg az igényelhető ISSN-ek mennyisége korlátlan. E rugalmasság egyetlen ára, hogy 
minden ISSN-nel azonosított időszaki kiadvány regisztrációs adatait a nemzetközi ISDS 
Központnak be kell jelenteni.16

Jóllehet egy időszaki kiadványnak csak egy ISSN-je lehet, és egy bizonyos ISSN 
csak egy időszaki kiadványt jelölhet, mégis épp bibliográfiai szempontból az ISSN-nel 
való azonosítás nem problémamentes. Ennek elsődleges oka az, hogy az ISSN tulajdon
képp nem az időszaki kiadványt, hanem kulcscímét azonosítja. Ha pedig az időszaki ki
advány főcíme egy, kettő, vagy három általános jelentésű szóból áll, e generikus cím és 
a periodikumot közreadó testület neve együtt alkotja a kulcscímet. Az a szabály, hogy ha 
az időszaki kiadvány címe (kulcscíme) megváltozik és az időszaki kiadvány új kulcscí
mének megfelelően új ISSN-t kell megállapítani, a disztinktív című periodikumok eseté
ben nem okoz gondokat, ha azonban egy generikus címen megjelenő időszaki kiadvány 
közreadó testületé, illetve közreadó testületének neve megváltozik, megváltozik a kulcs
cím is, és így még változatlan főcím esetén is a periodikumnak új ISSN-t kell adni. Az em
lítettnél kisebb jelentőségű probléma, hogy ha egy időszaki kiadvány (azonos kulcscímen, 
azonos tartalommal és nyelven) több kiadásban jelenik meg, e kiadásváltozatok mind
egyikének azonosítására egyazon ISSN szolgál. Ha azonban.a kiadásváltozat csak részleges 
megismétlése az eredeti kiadásnak, tehát a két kiadás „tartalma” nem azonos (nálunk 
pl. a Nyugat közelmúltban megjelent reprintje esetében), mind az eredeti periodikumnak, 
mind a kiadásváltozatnak külön-külön ISSN-je lesz.

A bibliográfiai egység értelmezésének problémái mellett, természetesen az ISSN-ek 
kiutalásánál is jelentkeznek az ISBN-nel kapcsolatban már említett tipológiai bizonyta
lanságok, közülük a legkevésbé tisztázottnak a periodikus rendezvények hivatalos kiadvá
nyainak ISSN-számozását véljük. A konferencia-kiadványok azonosító számozásánál nem 
eléggé szabályozott a kulcscím képzésének módja, és rendezetlenek a hatáskörök is. Míg 
az alapelvek szerint egy bizonyos ország periodikumai számára az ISSN-t a nemzeti 
központ állapítja meg, a nemzetközi konferenciák ISSN-jeinek kiutalása a Nemzetközi 
ISDS-Központ hatáskörébe tartozik. Egyre gyakoribb azonban, hogy valamely konfe
rencia-kiadvány együtt közli mind egy hazai, mind egy nemzetközi tanácskozás anyagát, 
illetve hogy egy tanácskozás egyidejűleg illeszkedik egy periodikusan megrendezésre 
kerülő hazai és egy másik, nemzetközi konferencia-sorozatba. Pozitívumként említendő 
viszont, hogy az ISBN és az ISSN együttes használata a kettős jellegű kiadványok kettős 
számozását teszi lehetővé. így a sorozatok keretében megjelenő könyvek, ISBN-jük 
mellett közlik a sorozat ISSN-jét is, és fordítva az időszaki kiadványok részcímes külön- 
számai az ISSN mellett az ISBN-nel is azonosíthatók.

Az előbbiekben azt állítottuk, hogy a hasznosítható ISSN-ek köre elvileg kimerít
hetetlen, mégis a mégoly nagy számtartomány ellenére is a számokkal gazdálkodni kell, 
a bejelentések adatainak feldolgozása időigényes és természetesen rohamosan nőnek az
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ISDS-adatbázis fenntartásának, üzemeltetésének és szolgáltatásainak költségei is. Ezért a 
rendszer a kevésbé fontos periodikumok esetében lehetővé teszi a rövidített, csak az adat
minimumra korlátozott (csak az ISSN-t és a kulcscímet tartalmazó) bejelentést is. Ugyan
akkor, mivel minden egyes ISSN-nel azonosított periodikum esetében e periodikum összes 
előzményének is ISSN-t kell adni (és regisztrációs adatait az ISDS-Központnak be is kell 
jelenteni), Magyarországon az ISSN-rendszer csak elnyújtottan, szakaszosan valósítható 
meg. Részben a rövidített, illetve a teljes bejelentésekhez kialakítandó elvszerű minősíté
sek érdekében, részben pedig a megvalósítás racionális szakaszolása érdekében az időszaki 
kiadványokat — jelentőségük szerint — kategorizálnunk kellett.17

Az ISDS-rendszer már indulásakor deklarálta, hogy az ISSN-ek kiutalása független 
az időszaki kiadvány tartalmától és fizikai hordozójától. Az ISBN-rendszer tradicionális 
könyv értelmezésének felülvizsgálatát a 70-es évek második felében — elsősorban a multi
media kiadók részéről hangoztatott bírálatok egyre sürgetőbbé tették. Bár az ISBN-nek 
nem könyvjellegű dokumentumokra, nem hagyományos hordozókon megjelent publi
kációkra való kiterjesztése érdekében eddig -  elsősorban az ISBN-számtartomány korlá
tozott volta miatt — csak nagyon óvatos intézkedések születtek, mégis az Advisory Panel 
döntése alapján18 az ISBN alkalmazása kiterjeszthető a kereskedelmi forgalomba kerülő 
térképekre is. E döntés alapján 1980-ban készült el a térképek ISSN-, illetve ISBN-szá- 
mozását szabályozó magyar szabvány,19 gyakorlati alkalmazása pedig 1981-ben indult 
meg.

A nemzetközi azonosító számok gyakorlati hasznosítása már e rendszerek korai 
szakaszában, a 70-es évek első felében megkezdődött. A nagy kiadók, könyvkereskedelmi 
hálózatok belső ügyvitelének gépesítésénél kézenfekvő megoldásként kínálkozott az 
azonosító számok felhasználása. A könyvtári munkában e téren szükségszerűen óvatosabb 
volt az előrehaladás, így a gyarapodási nyilvántartások esetében a hagyományos bibliog
ráfiai adatokhoz való ragaszkodás érezhetően erős. Az üyen típusú kísérletek közül 
modell-jelentőségű a belföldi új könyvek megrendeléséhez a BLLD-ben kifejlesztett 
ISBN-file.20 Az ISBN-nek raktári jelzetként való alkalmazására eddig egyetlen, magyar- 
országi kísérlet történt.21 Hasonlóképp hazai példa az OSZK-ban a kötelespéldány - 
elosztás nyilvántartásának az ISBN-re és ISSN-re való alapozása. Úgy tűnik, hogy a nem
zetközi azonosító számok könyvtári-bibliográfiai alkalmazásának jelenleg két tipikus terü
lete van, közös jellemzőjük, hogy e tipikusnak mondható megoldások mindig alapvető 
központi szolgáltatásokhoz kapcsolódóak. Elsőként említhető meg az ISBN/ISSN rekord
azonosítóként (vagy legalább visszakeresési adatként) való használata a gépesített (min
denekelőtt a MARC-alapú formátumot használó) nemzeti bibliográfiák esetében. Tel
jesen ötletszerű válogatással példaként említhető a brit, az ausztrál, a norvég és a magyar 
nemzeti bibliográfia. E megoldás szükségszerű következménye, hogy a nemzeti bibliog
ráfiai adatbázisra alapozott különböző szolgáltatásokban az ISBN jelentősége hasonló 
fontosságú. Általános megoldás, hogy a katalóguscédula „card number”-je szintén az 
ISBN, és hogy ez az alapvető adat a mágnesszalagos szolgáltatások terjesztésénél/igénybe- 
vételénél is. A lehetséges további hasznosításokra csak néhány példát említve: a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiája esetében az ISBN-ek alapján szűrhetők ki az 
Új Könyvek, illetve a központi cédulaellátáshoz szükséges leírásváltozatok; a finn nem
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zeti bibliográfia alapján COM-technikával ISBN-katalógus készül, a norvég nemzeti bib
liográfia SDI-szolgáltatása esetében pedig szintén az ISBN a kiíratási „kulcs”. Dániában 
a tudományos szakkönyvtárak megosztott katalogizálásra és egy multi-MARC adatbázis
ra alapozott kooperációja, a SAMKAT, keretében mind a katalóguscédula-kiíratások, 
mind a mágnesszalag-szolgáltatások szintén az ISBN-nel kérhetők le,22 A nemzetközi 
azonosító számok könyvtári hasznosításának másik tipikus területét a központi kataló
gusok, és ehhez szorosan kapcsolódóan a könyvtárközi kölcsönzés munkái jelentik, 
közismert példákként a LASER (London and South Eastern Library Region) rendszere,23 
a dél-afrikai UNICAT,24 és a hesseni tartományi központi katalógus25 említhetők. E té
ren a legfrissebb hazai fejlemény, hogy a külföldi folyóiratok kurrens lelőhelynyilvántar
tásának most folyó tervezésénél rekordazonosítónak az ISSN-t választottuk, ennek 
hiányában az azonosító — az MNB gyakorlatával megegyező módon — szintén egy quasi- 
ISSN, a KSSN-nel megkülönböztetett pótszám lesz.
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MIKROSZÁMÍTÓGÉP KEZELÉSI TANFOLYAMOT rendez Ohio állam (USA) 20 köz- 
művelődési könyvtára a felnőttek számára, mivel a gyerekek a legtöbb iskolában már úgy
is megismerkednek a számítógéppel.

Advanded Technology Libraries. 1983. január

A GÉPI SZÖVEGFELDOLGOZÁSNAK a szöveg természetéhez is alkalmazkodnia kell. 
Egy amerikai olajipari vállalatnál gépi információkeresési rendszert szerveztek; tervezését 
kizárólag számítógépes szakemberekre bízták, a könyvtárosoknak nem volt beleszólásuk. 
A rendszer jóformán semmi információt nem szolgáltatott. Keresni kezdték, nincs-e 
hiba a programban. Kiderült, hogy helykímélés meg a kötőszavak, prepozíciók kiszűrése 
céljából a program eleve törölt minden 1-3 betűs szót. így aztán nem vehette figyelem
be az „oil” és a „gas” szavakat sem -  pedig épp ez lett volna a lényeg.

Special Libraries. 1982. 4. no.
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