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GONDOLATOK AZ OSZTÁLYOZÁS KÉRDÉSEIRŐL

DIENES GEDEONNÉ

A FID Osztályozáskutatási Bizottsága 1982. június 28. és július 2. között tartotta 
negyedik nemzetközi konferenciáját. Az elsőt 1957-ben Dorking-ban, a másodikat 1964- 
ben Elsinoreben, a harmadikat 1975-ben Bombayban tartották. A konferenciákon el
hangzott előadások tanulmánykötetei1' 2,3 jól tükrözik azokat az elméleti és gyakorlati 
törekvéseket, melyek az elmúlt évtizedekben a könyvtárakban felhalmozott óriási isme
retanyag rendszerezésével, osztályozásával foglalkoztak abból a célból, hogy a felhasz
náló hatékonyan tudja kiválasztani a számára fontos és szükséges ismereteket.

Az előadásokban szó volt általános osztályozáselméleti kérdésekről, az osztályozás 
szemantikai és fogalmi alapjairól, és azok rendszerezési lehetőségeiről, az osztályozás és 
indexelés problémáiról, az osztályozást és a természetes nyelvet használó számítógépes 
információs rendszerekről.

Az általános osztályozáselmélet terén jelentős munka 7. Dahlberg analitikus foga
lomelmélete/ melyben vizsgálja a fogalmak jellemzőit, sajátosságait. Felállít négy fogal
mi alapkategóriát és tizenkét alkategóriát. Különbséget tesz fogalom és annak termé
szetes nyelvi megjelenési formája (szó, kifejezés) között, melyet designationak nevez. 
Véleménye szerint az osztályozási rendszerek alkotóelemei a fogalmak és nem a desig
nation Ha ez a tétel igaz, akkor bármely nyelven megadott designatio helyettesíthető 
a fogalmak kódolt formájával, és ez a fogalom-jelzetelés lehetne — I. Dahlberg szerint — 
egy nemzetközileg érthető és elfogadható fogalmi nyelvnek alapja.

I. Dalhbergnek ez az elméleti meggondolása adta az alapot ahhoz, hogy bekap
csolódjék az UNISIST által meghirdetett egyetemes tudományos információs rendszer 
munkálataiba. Elemezte az információs nyelvek összehasonlíthatóságának lehetőségeit 
és módszeréit és az Unesco megbízásából kidolgozta az információs nyelvek közötti 
kompatibilitás irányelveit a társadalomtudományok területén.5

A fogalmi osztályozási rendszerekkel foglalkozva Eric de Grolier6 tanulmányában 
arra a következtetésre jut, hogy minden osztályozás, így a könyvtári osztályozás is függ
vénye a társadalmi környezetnek és mindig valamely adott korszak sajátos kultúrájának, 
ismereteinek és értékeinek tárháza, tükröződése. Példa erre a „Humán tudományok” 
és „Társadalomtudományok” fogalmi köre, melynek határai koronként, sőt országon
ként változnak. Problémát jelentenek az osztályozásnál az ún. „határtudományok” is, 
mint pl. a földrajz, nukleáris biológia, szociálbiológia vagy a napjainkban előtérbe került 
új ismeretág^a környezetvédelem. Nyüvánvaló, hogy hierarchikus osztályozási rendsze
rekben ezek a tudományágak csak kompromisszum árán helyezhetők el.
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De Grolier augsburgi előadásának következtetései között találunk még egy rövid, 
de figyelemreméltó megállapítást, melyben a makrodokumentumok (könyvek) és mikro- 
dokumentumok (pl. folyóiratcikkek) közötti strukturális különbségre hívja fel a figyel
met és kétségbe vonja, hogy lehetne olyan osztályozási rendszert létrehozni, mely alkal
mas lenne mindkét dokumentumfajta közös tartalmi feltárására. Kétségtelen, hogy a mak
ro- és mikrodokumentumok feltárásánál mutatkozó különbségek, valamint a szaktudo
mányok sajátos strukturális felépítésében mutatkozó eltérések hatására az elmúlt évtize
dekben szép számmal jelentek meg speciális, ágazati osztályozási rendszerek és tezauru
szok, mint pl. az INIS Thesaurus, az UNESCO International Thesaurus of Cultural Deve
lopment. Ezzel kapcsolatban a FID/CR Elsinore-i konferenciáján 1969-ben S. R. Ran- 
ganathan „Általános és speciális osztályozási rendszerek” c. előadásában kifejtette, hogy 
helytelen lenne az általános és speciális osztályozási rendszereket egymással szembeállí
tani vagy akár az egyiket a másik rovására kijátszani.7 Kétségtelen, hogy az ágazati osz
tályozási rendszerek vagy tezauruszok kialakítása sok párhuzamos munkát eredményez. 
Az is vitathatatlan, hogy ezek a rendszerek különböző osztályozási elveket, eltérő jelze- 
telési módszereket alkalmaznak. Ennek ellenére Ranganathan nem vitatja ezek létjogosult
ságát, sőt ezek felhasználásával, koordinálásával képzeli el egy általános és egyetemes osz
tályozási rendszer kialakítását. Véleménye szerint csak rendszeres nemzetközi team-mun
kával alakítható ki egy egyetemes, minden tudományágra kiteijedő és nemzetközi mére
tekben használható osztályozási rendszer. Ezt az elképzelést fejlesztették tovább az augs
burgi konferencián az osztályozási rendszerek általános alapelveiről elhangzott előadá
sok is.

A FID/CR konferenciák anyagából képet nyerhetünk arról is, hogy a legáltaláno
sabban használt egyetemes osztályozási rendszerek terén milyen fejlesztési munkák foly
nak napjainkban. Az ETO, mely főleg Nyugat- és Kelet-Európa könyvtáraiban használt 
osztályozási rendszer, nem szükségszerűen a legjobb és nem is az egyetlen használható 
hierarchikus rendszer könyvtárak számára. M. Rigby tanulmányai alapján® úgy tűnik, 
viszont, hogy egyik legalkalmasabb rendszer a műszaki szakirodalom osztályozására, a 
tudományos-technikai irodalom indexelésére.

Kétségtelen előnye az ETO-nak, hogy a FID szakemberekből álló nemzetközi 
bizottságaiban, századunk második felében a modem tudományos követelményeknek 
megfelelően strukturális változtatásokat tudott érvényesíteni ott, ahol erre szükség volt. 
Ilyen bizottság a FID/C 3, mely a társadalomtudományok osztályainak revíziós feladatait 
látja el, megoldva egyes kérdéseket mint pl. a 33 Közgazdaságtan, dolgozva a 32 Politika 
és Szociológia területén stb. A számítástechnika könyvtári térhódításának hatására a 
negyvenes évek második felétől egyre több országban folytak kísérletek az ETO rendszer 
számítógépes alkalmazására. 1980-ra a FID arról számolt be, hogy 30 országban 72 kí
sérleti vagy működő automatizált rendszer használta az ETO-t. Különösen szép eredmé
nyeket mutattak fel ezen a téren a skandináv országokban, ahol különböző területeken és 
módokon használják az ETO-t a könyvtárak automatizált rendszereiben, pl. a számítógépes 
katalogizálásban, nyomtatott könyvtári katalógusok előállításában^ könyvtárközi köl
csönzésben, figyelőszolgálatokban és bibliográfiai összeállításoknál. Különös előnye az 
ETO-nak a soknyelvű környezet. A könyvtárak saját nemzeti nyelvükön készítettek in-
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dexet az ETO-hoz és így összeáll az ETO többnyelvű indexe, mely az online keresés 
hatékony eszköze. Ez a munka szakterületenként egyre teljesebbé válik. A Világmeteo
rológiai Szervezet 1966-ban négy nyelvű (angol, francia, spanyol és orosz) meteorológiai 
„szótárt” adott ki, melyben az ETO számok mellett négy nyelven adta meg a terminoló
giát és melyhez nyelvenként külön betűrendes mutatót is készített.9

Hazánkban kevéssé ismert és Európában is csak Angliában terjedt el az amerikai 
osztályozási rendszer a Bibliographic Classiciflcation (BC) vagy más néven BLISS-rend- 
szer, melyről széles körű felhasználtsága alapján a FID/CR konferenciákon állandó tá
jékoztatást adtak. (Henry Evelyn BLISS (1870—1955) rendszere: egyetlen ember műve. 
1935-ben adta ki rendszerének alapsémáját és a négykötetes osztályozási rendszer 1940- 
1953 között jelent meg.) Bliss abból a meggondolásból indult ki, hogy a könyvtárak 
olyan tudományos intézmények, melyeknek osztályozási rendszerre van szükségük rész
ben a könyvek raktári elhelyezéséhez, részben a szakirodalom tartalmi feltárásához. 
Az osztályozás pedig magában a természetben gyökeredzik, sok tekintetben analóg 
azzal és bár minden rendszer apró részleteiben változó lehet, maga a nagy építmény, 
ha jól van szerkesztve változatlan marad. Rendszerének fő alapelve a fokozatos aláren
deltség vagy ahogyan ő nevezi gradáció. Ennek az elvnek az alapján racionális egymás
utánba rakja az osztályozandó témákat, tudományágakat aszerint, hogy egy-egy tudo
mányág létezése mennyiben függ egy másik tudományág megállapításaitól. Vagyis az 
egyes tudományágakat az evolúciós fokozatosság alapján rendezi. Például a szaktudo
mányok az általános tudományokból erednek és ezért Bliss rendszerében a természet- 
tudományok kapják az első helyet és ezen belül is a fizika, mert ez a legalapvetőbb 
természeti jelenségekkel foglalkozik. Ezt követi a kémia, mert a kémiai jelenségek bi
zonyos fokig a fizika eredményeitől függnek, majd az asztrológia, a biológia, botanika 
és zoológia következik.

Tekintettel arra, hogy a BC rendszert széles körben alkalmazzák, fejlesztésével és 
karbantartásával állandóan foglalkoznak: 1950—60 között a londoni Osztályozáskutatá
si csoport kidolgozta a rendszer osztályba-sorolásának elveit, melyet Bliss még nem 
dolgozott ki és elhatározták, hogy Ranganathan elvei alapján elkészítik a rendszer egyes 
osztályainak fazettás struktúráját. A lefektetett elvek alapján 1969-ben indult meg 
az a reviziós munka, melynek eredményeképpen a közeljövőben jelenik meg BC 2 néven 
a rendszer új változata.10

1963-ban a Brit Osztályozáskutatási Bizottság megbízást kapott egy új általános 
osztályozási rendszer elméleti alapjainak kidolgozására. Az elképzelések szerint az új 
osztályozási rendszernek alkalmasnak kellene lenni a könyvek kézikönyvtári, illetve 
raktári rendszerezésére éppen úgy, mint a dokumentumok tartalmi feltárására, bibliog
ráfiák készítésére és az információk számítógépes visszakeresésére. Derek Austin beszá
molója szerint11 a kisérlet azt bizonyította, hogy ilyen osztályozási rendszer kialakítása 
lehetetlen, de a munka egyes részeredményei alkalmasak voltak arra, hogy létrehozzák 
a Brit Nemzeti Bibliográfia számítógépes index-rendszerét a PRECIS-t, melyet ma is 
használnak.

Az elmúlt két évtizedben ugrásszerűen megnőtt az olyan információs rendszerek, 
adatbankok száma, amelyek vagy saját osztályozási rendszert, tezauruszt használnak
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vagy semmilyen rendszerezési elvet sem alkalmaznak. Ez a tény egyre sürgetőbben kö
vetelte egy egyetemes, átfogó rendszer kidolgozását, amelyet ha általánosan alkalmaz
nak, és kielégíti az interdiszciplináris követelményeket, nemzetközi kapcsolódó-eszkö
zül szolgálhat az egyes rendszerek között. Egy ilyen rendszer kidolgozását tűzte maga 
elé a FID/UNESCO UNISIST programja 1973-ban és ennek keretében látott napvilágot 
a Broad System of Ordering tervezete 1975-ben, első változata 1976-ban, második és 
harmadik változata 1977-ben, illetve 1978-ban.

A rendszer az ismeret ágakat, tudományokat az általánosítás különböző szintjén 
csoportosítja egy olyan strukturált rendszerben, melynek felépítése egyszerű és alacso
nyabb hierarchia-szintű, mint a létező egyetemes osztályozási rendszerek. E cél érdeké
ben hármas hierarchia-szintű rendszert építettek ki, melyben az ismereteket három fő 
csoportosítási elv alapján osztályozták: 1. módszertani tudományok, melyek sok terü
leten alkalmazhatók (Area 100); 2. a tudományok felsorolása a jelenség és entitások 
komplexitásának sorrendjében, kezdve a fizikai tudományokkal, melyet az élettel kap
csolatos tudományok és a társadalomtudományok követnek (Area 200—588) végül 3. 
azon ismeretek, amelyek valamely termékkel foglalkoznak pl. technológia, nyelvészet, 
művészet vagy szellemi termékek (Area 600—992). A rendszer fazettás: három általá
nosan alkalmazható fazettát dolgoztak ki: a formai, a hely- és az időfazettát. Ezen kí
vül az egyes szakcsoportokon belül az ismeretek következő fazettás csoportosítását al
kalmazták: eszközök, műveletek, folyamatok, részek, célok. Az összetett fogalmakat a 
szakjelzetek kombinációjával lehet kifejezni, melyhez a kiadvány részletes módszertani 
utasítást ad.12

Hogy a meglehetősen sok emberi és anyagi ráfordítással kialakított rendszert 
gyakorlatban hol és milyen eredménnyel alkalmazzák, erről ma még korai lenne 
beszélni.

Amikor a könyvtári osztályozásról beszélünk, akkor világosan meg kell határoz
nunk az osztályozás célját. Amint ezt a FID/CR harmadik konferenciájának ajánlásaiban 
olvashatjuk, a könyvtári osztályozás a következő célokat szolgálhatja:

a) könyvek raktári, kézikönyvtári elhelyezése ;
b) könyvek katalogizálása, bibliográfiák összeállítása;
c) gépesített vagy félig-gépesített információs rendszerek működtetése;
d) faktografikus adatok visszakeresése.

Az első két célt -  könyvek kézikönyvtári elhelyezése és katalogizálása — szolgáló osz
tályozási rendszerek az elmúlt évszázadban szép számmal kifejlődtek, és többségük 
kielégítően szolgálta a könyvtárakat hagyományos feladatai betöltésében az adott ország 
szellemi és kulturális örökségének megőrzésénél és feltárásánál. Az elmúlt évtizedekben 
azonban a könyvtárak feladatköre kibővült: a könyvtáraknak ma már gyorsan, aktívan 
kezdeményező módon kell a tudomány és a gyakorlati élet információ-igényét kielégí
teni. Vagyis kialakult, vagy kialakulóban van a „dinamikus” könyvtártípus, mely alkal
mazkodva a gyorsuló idő követelményeihez és felhasználva a számítástechnika nyújtotta 
lehetőségeket; kilép a könyvtár falai közül: eljuttatja az információt a felhasználó író
asztalára, otthonába és megteremti a közvetlen kapcsolatot az egymástól távol fekvő 
információs központok között is. Ennek a dinamikus könyvtártípusnak a fő jellemzőit 
H. Borko13 a következőkben foglalja össze:
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A könyvtárak cédulakatalógusaikat géppel olvasható adatbázisokra váltják át. 
Ez azt jelenti, hogy a felhasználó a számítógépből válogathat. Ezek az adatbázisok egye
lőre egymástól függetlenül működnek és ez a felhasználóra újabb terhet ró: meg kell ta
nulnia az egyes adatbázisok egymástól eltérő használatát, keresési módszerét.

A felhasználót a könyvtárak a számítógép terminálja elé ültetik és így megszakad 
a közvetlen kapcsolata a könyvtárral. Nem válogathat közvetlenül a könyvtár polcain 
lévő könyvekből, kapcsolata a könyvtárral mechnikussá, gépiessé válik.

A rendszer működtetése érdekében a könyvtárak félig automatizált tartalmi elem
zési módszert, indexelési technikát dolgoznak ki a dokumentum természetes nyelvének 
felhasználásával. A dokumentumok fogalomkészletei sokszor meglehetősen eltérőek. 
Ebből a fogalomkészletből a könyvtárak, információs központok visszakereső struktu
rált szótárak, tezauruszok tömegét gyártották az elmúlt évtizedekben. A felhasználó
nak tehát strukturált szókészletben kell megtalálni a számára legmegfelelőbbnek látszó 
fogalmat, mely aztán összeköti a számítógép dokumentum-file-jával. Az online szol
gáltatásnak tehát nincs szüksége osztályozási rendszerre, anélkül is hatékonyan működik.

Korunk nagy múlttal rendelkező könyvtárai tehát ellentmondásos helyzetben 
vannak: egyrészt statikus osztályozási rendszereket használnak hagyományos, klasszikus 
feladataik, másrészt természetes nyelvet, dinamikus információszolgáltatási feladataik 
ellátásánál. Ez a lehetőség a távoli jövőben nyilván megszüntethető, de kétségtelenül 
jelentős erőfeszítéseket követel. És hogy a felhasználó számára hasznos lesz-e, ezt csak 
a gyakorlat döntheti el.

Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy az osztályozás terén a világban különböző 
tendenciák mutatkoznak: 1. a hagyományos rendszereket a tudományok, ismeretek mai 
követelményeinek megfelelően modernizálni; 2. új osztályozási rendszereket létrehozni. 
Emellett a természetes nyelvet használó számítógépes rendszerek jelentős és szép számú 
tezaurusz készítési feladatot adtak a szakembereknek.

Kialakult és egyre sürgetőbbé váló igény: szükség lenne egyetemes, átfogó infor
mációs rendszerre, közös információs nyelvre, de legalábbis a meglévő nyelvek közötti 
kapcsolat megteremtésére. Ennek érdekében kellene további együttes nemzetközi erő
feszítéseket tenni, hogy ez a cél ne vesszen el a beláthatatlan jövőben.
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NEMZETKÖZI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓS ÜLÉS
BUDAPESTEN

1982. október 19. és 22. között Budapesten tartotta ülését a Nemzetközi Társa
dalomtudományi Információs és Dokumentációs Bizottság (International Committee 
for Social Science Information and Documentation -  ICSSID). Akik ismerik és hasz
nálják a londoni Tavistock kiadó által gondozott, négy sorozatból álló nemzetközi tár
sadalomtudományi bibliográfiát, az International Bibliography o f  the Social Sciences-1, 
azok számára minden bizonnyal jól ismert az Unesco támogatásával 1980-ban létrejött 
nem kormányközi nemzetközi szervezet is, amelynek egyik fő tevékenységi területe 
éppen az említett bibliográfia szerkesztése, ill. kiadatása. De nem lehet ismeretlen a Bi
zottság azok előtt sem, akik érdeklődnek a nemzetközi társadalomtudományi informá
ciós és dokumentációs együttműködés iránt, hiszen az ICSSID a jelenlegi nemzetközi 
helyzetben is a kelet-nyugati információs együttműködés fejlesztése mellett lép fel, s 
aktívan közreműködik a nemzetközi kapcsolatok e téren való elősegítésében.

A budapesti ülés is a Bizottság immáron hagyományosnak tekinthető célkitűzései
nek megfelelően zajlott le: Kanadától Lengyelországig, a Szovjetúniótól Nagy-Britanniáig, 
számos ország képviselői jelentek meg. A tanácskozás tehát valóban nemzetközi jellegű 
volt, s külön örömet jelenthetett a hazai könyvtári-információs szakma számára, hogy 
az MTA Közgazdasági Információs Szolgálata által zökkenőmentesen szervezett talál
kozón magyar meghívottak is részt vehettek.
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