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Hogyan használjuk
az Országos

Dokumentumellátási
Rendszer Lelõhely-

adatbázisát?*

III. Tanácsok
a hatékony kereséshez

Az ODR lelõhely-adatbázishoz hasonló, egy-
millió rekordnál nagyobb adatbázisokban ak-
kor tudunk jól tájékozódni, ha olyan keresése-
ket tudunk megfogalmazni, amelyek találati
halmaza viszonylag kicsi, könnyen áttekinthe-
tõ, annak elemei pedig minél kevesebb irrele-
váns találatot tartalmaznak. Ezért olyan kere-
sési technikát kell kialakítanunk, amely a le-
hetõ legpontosabban fogalmazza meg a kere-
sett dokumentumok körét, ugyanakkor kellõen
általános ahhoz, hogy minél több fontos doku-
mentumra ráakadjunk. Tudnunk kell néhány
formai szabályáról is a keresések megfogal-
mazásának.

A keresés formai szabályai

1. Ékezetes karakterek
Az adatbázis a magyar karaktereket ékeze-

tekkel együtt kezeli, tehát a keresõkérdéseket
helyes ékezetekkel kell beírnunk. Ha valami-
lyen ok miatt nem tudunk ékezeteket beírni,
az ékezetes karakter helyett csonkolási jelet
(%) tegyünk. A csonkolási jel akkor is jó szol-
gálatot tesz, ha a katalogizálók vagy régi, kon-
vertált adatbázisok ékezetkezelési hibáit akarjuk
kiszûrni.

A nem magyar karakterek és a transz-
literáció mellékjeleit nem kell figyelembe ven-
ni, a keresõkérdésben az alapbetû szerepeljen.

2.  A �számjellegû� kereséseknél (ISBN,
ISSN, ETO) a keresõkérdést központozási je-
lek, szóközök nélkül, egy számsorként írjuk be.

(Pl. 9630577852 vagy 03610160)
3. Az ETO-jelzetek esetében érdemes cson-

kolást alkalmazni.
(Pl. amerikai versekre vonatkozó keresés:

820(73)-1......   helyett 820731%. Természete-
sen számítani kell a kihagyott központozási
jelekbõl adódó esetleges jelzet-egybeesésekre
és az ebbõl fakadó irreleváns találatokra.)

A keresés típusai

1. Az adatbázisban alapvetõen két típusú
keresésre van lehetõségünk. A        ikont
használva kulcsszó típusú keresést végezhetünk
különbözõ szempontok (szerzõ, cím, kiadó,
isbn, issn stb.), illetve azok kombinációja sze-
rint. A keresés alapvetõ jellemzõje, hogy azo-
kat a dokumentum-leírásokat adja találatként,
amelyeknek megfelelõ adatcsoportjában a ke-
resõkérdésként beírt szó megtalálható. Ennél a
keresésfajtánál gyakran használunk csonkolást
(jele %), ha például egy adott szót különféle
toldalékkal ellátott formában is meg akarunk
találni. (Pl. magyar történelem témában keres-
ve a cím szempontú keresést célszerû �ma-
gyar% történe%� formában megfogalmazni,
hogy a �magyar történelem�, �Magyarország
története�, �magyar történelmi� szavakat tar-
talmazó címeket megkapjuk.)

A kulcsszó típusú keresés általában nagy ta-
lálati halmazt ad, amely azonban az alkalma-
zott keresési szabályok miatt viszonylag sok
irreleváns találatot tartalmazhat.

* Kérjük, másolják le ezeket az
oldalakat, és adják át azoknak a
könyvtáraknak, amelyekbe nem jut el
a Könyvtári Levelezõ/lap. Köszönjük.

ODR-hírek
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Ezt a típusú keresést akkor alkalmazzuk, ha
a) egy meghatározott, pontos adataival is-

mert könyvet keresünk, vagy
b) éppen ellenkezõleg, ha csak nagyon el-

nagyoltan tudjuk kiinduló kérdésünket megfo-
galmazni.

2. A           ikonnal listás kereséssel dolgoz-
hatunk. A közremûködõk, illetve tárgyi mellék-
tételek és tárgyszavak esetében a besorolási ada-
tok listáját kapjuk, az esetleges utalókkal együtt.
A címek, kiadók, ETO-jelzetek esetében a leírá-
sokban szereplõ tételek között lapozgathatunk. A
böngészõ keresés, mivel utalókkal is ellátott,

egységesített besorolási adatokkal dolgozik,
sokkal több keresést segítõ információt ad ke-
resés közben, és sokkal pontosabb eredmények-
re vezet, mint a látszólag egyszerûbb kulcssza-
vas keresés. Egyes dokumentumcsoportok ke-
resésére (adott szerzõk mûvei, tárgyi keresé-
sek, sorozati címekre vonatkozó keresések) ezt
a keresést használjuk inkább.

3. A tezaurusz típusú keresés egy különálló,
hierarchikus kapcsolatokat is kezelõ tárgyszó
adatbázis segítségével lehetõséget ad arra, hogy
a tárgyszó keresés megkezdése elõtt kiválasszuk
azt a tárgyszót, amivel keresni akarunk.
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Kulcsszavas keresések

Keresés egy meghatározott dokumentumra
1. Ha egy meghatározott dokumentumot ke-

resünk, célszerû a lehetõ legpontosabban meg-
adni a keresõkérdést. Ha lehetõségünk van rá,
alkalmazzunk ISBN, ISSN keresést a fenti for-
mai szabályok betartásával.

2. Ha nem ismerünk számszerû azonosítót,
a címleírás legjellegzetesebb szavait válasszuk
keresési kritériumként. Végezzünk szerzõi ke-
resést, ha a szerzõ neve egyedi, vagy válasszuk
a cím szerinti keresést, ha a címben van egy-
egy különleges szó. Példák:

A keresett dokumentum
a) Solotaroff, Ted (1928-)

  Writers and issues / Edited and with an
introd. by Theodore Solotaroff.  [New York] :
New American Library, [1969]

keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
cím writers 899
cím issues 1003
cím writers issues 9
szerzõ Solotaroff 2

b) Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatá-
rozta... : 1659�1848 :
   Válogatás két évszázad városi határozatai-
ból / [szerk. Kovács Béla] ; [mtársak Bán Péter
et al.] ; [kiad. a Heves megyei Levéltár], Eger
: Heves m. Lvt., 1984 ([Eger] : Révai)
keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
szerzõ Kovács Béla 571
cím gyöngyös 4

becsületes
(mind a keresett dokumentum leírása)
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c) Az olvasó csak annyit tud, hogy egy 1969-
ben Budapesten tartott konferenciáról van szó,
és a témájáról csak annyi bizonyos, hogy fizi-
ka. Ebben az esetben a 3. oldalon látható ke-
resés lehet célravezetõ (konferencia adataiból
képzett fõ- vagy melléktétel teszi lehetõvé, hogy
a konferenciákra és rendezvényekre leszûkítõ
módon, szerzõi keresésnek tekintsem a konfe-
rencia helyét és idejét):

Ha nem lehet egy-egy jellegzetes szóval kel-
lõképpen leszûkíteni a találatot, alkalmazzunk
több szempontú, összetett keresést. Ilyen eset-

ben mindig kérjük a találatok cím szerinti ren-
dezését, így egy dokumentum leírásai egymás
mellé kerülnek.

Példa:
Az olvasó adatai most is hiányosak: �a

könyv szerzõje Nagy, címe Magyar történelem
vagy Magyarország történelme�. (Figyeljük
meg a csonkolás alkalmazását a 4. oldalon!)

A keresés viszonylag nagy találati halmazt
ad. A kapott 539 tételt nehéz már átfésülni.
Ilyen esetben célravezetõbb újrafogalmazni a
keresést és két lépcsõben elvégezni.
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keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
szerzõ nagy
cím magyar

történelem  26
szerzõ nagy
cím Magyarország

története  96

Keresés dokumentumcsoportokra

1. A legjellegzetesebb kereséstípusról, a cím-,
illetve tárgyszómezõk információit felhasználó
tárgyi keresésekrõl külön fejezetben szólunk
majd.

2. A kiadó szerinti keresések esetében gon-
dolnunk kell arra, hogy bár az utóbbi idõben

egyre több adatbázisban írják ki teljesen a ki-
adók és székhelyük nevét, még sok olyan re-
kord van az adatbázisban, amelyben a szabvá-
nyos rövidítések szerepelnek.

keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
kiadó Akadémiai
kiadási idõ 1998 1701
kiadó Akadémia
kiadási idõ 1998  1040
kiadó Akad.
kiadási idõ 1998  1029
kiadó Akad%
kiadási idõ 1998  4040
ISBN 96305%
kiadási idõ 1998  2002
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3. Ha egyes szerzõk mûveire keresünk, tisz-
tában kell lennünk a kulcsszavas keresés azon
szabályával, hogy azokat a leírásokat kapjuk
meg, amelyek a beírt keresõkérdéseket tartalmaz-
zák a kérdéses adatcsoporton belül, a szavak egy-
máshoz való viszonyától függetlenül. Különö-
sen a szerzõi kereséseknél szembeszökõ a
viszonylag sok irreleváns találat. Így általá-
ban érdemesebb böngészõ kereséseket alkal-
mazni. Ha azonban szerzõségi funkcióra kell
szûrnünk, a kulcsszavas keresésre van szüksé-
günk. Ilyen esetben a szerzõi mezõben szere-
peltetni kell a szerzõségi funkciót is, lehetõleg
csonkolva és több nyelvi formát is megadva,
hiszen a funkciók beírása eltérõ lehet.

Az eltérõ beviteli szokások miatt csak tájé-
koztató jellegû eredményre számíthatunk, so-
hasem teljesre, és kapunk irreleváns tételeket.
keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
szerzõ abádi

nagy szerk% 11
szerzõ abádi

nagy ed% 7

4.  Az ûrlapon szereplõ kiadási idõ, nyelv,
dokumentumtípus szerinti kereséseket általában
limitálásra használjuk, de lehetnek elsõdleges
keresési szempontok is. Ebben az esetben is
érdemes rendezést kérni, hogy a kapott tétele-
ket cím vagy szerzõi fõtétel szerinti rendezés-
ben tekinthessük át. (Lásd az 5. oldalon!)

Böngészõ keresések

A VOCAL adatbázisban cím, szerzõ, tárgy-
szó, kiadó és ETO-jelzet szerinti böngészõ ke-
reséseket végezhetünk. A kulcsszavas keresés-
nél alkalmazott jellemzõ szavak beírásával el-
lentétben itt a címeket, neveket az elejüktõl
kezdve kell beírni (egyedül a kezdõ névelõ a
kivétel), de nem fontos végigírnunk. Mivel a
böngészõ keresések automatikus csonkolással
dolgoznak, ne tegyük ki a % jelet.

A böngészõ

1. Szerzõi böngészések (Lásd az 6. oldalon!)
A túloldali találati halmazt a �Debreczeni�

szerzõi böngészés eredményeképpen kaptuk.
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1. Érdemes megfigyelni az utalók használatát.
2. Azt is láthatjuk, hogy a különbözõ könyv-

tárak eltérõ besorolási adatot képezhetnek egyes
szerzõk nevébõl.

 A listában való továbbhaladásra a piros nyi-
lakat használjuk.

A listában kijelöljük a keresett szerzõ kü-
lönbözõ névalakú mûveit, és a                  gomb-
ra kattintva megkapjuk a hozzátartozó bibliog-
ráfiai rekordokat.

2. Címek böngészése
A keresés közösen dolgozik a cím és soro-

zati cím mezõkkel. Ezek a találati listában kö-
zösen jelennek meg, és a hozzájuk tartozó ta-
lálati halmazt jelzõ szám nagysága utal arra,
hogy címet vagy sorozati címet láthatunk-e.

Példa:
Az Irodalomtörténeti tanulmányok címû mû-

vek érdekelnek. Beírt keresõkérdés: �irodalom-
történeti t�.

A találati halmazban sorozatcímet és mo-
nográfiák címeit vegyesen találjuk.

A bibliográfiai tételek megjelenítéséhez a
címet az elõtte álló négyzetre kattintva kijelöl-
jük, és a               gombra kattintunk. (Lásd
a 7. oldalon!) A névelõkezelést az alábbi talá-
lati halmaz szemlélteti:

1. A keresõkérdést névelõ nélkül írtuk be.
2. A névelõ figyelmen kívül hagyásával be-

tûrendbe sorolt címeket kaptunk találati hal-
mazként.

3. Ugyanakkor a névelõ megjelenik a cím
elõtt. (Lásd fent!)

3. ETO-jelzetek böngészése
Az ETO-jelzetek böngészésénél sem kell

csonkolási jelet alkalmaznunk, csak be kell
írnunk a jelzetnek a kívánt hierarchia szintre
vivõ részét, központozási jelek nélkül. A köz-
pontozási jelek figyelmen kívül hagyása a ke-
resésben természetesen pontatlanná teszi a
keresést, nem kerülünk mindig a lista megfele-
lõ helyére. Maga a lista már tartalmazza a
központozási jeleket, a lista képzése azonban a
betûrendet, és nem az ETO besorolási szabá-



2002. február Könyvtári Levelezõ/lap 9

A Könyvtártudományi
Szakkönyvtár szolgáltatásai

az Országos
Dokumentumellátási

Rendszerben

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár könyvtár-
és tájékoztatástudományi nyilvános szakkönyv-
tár és információs központ, az ODR tagkönyv-
tára.

Feladata, hogy gondoskodjék a hazai könyv-
tártudományi, könyvtár-informatikai, könyvtártör-
téneti kutatásokhoz, a könyvtárügy irányításához,
a könyvtárosok képzéséhez és továbbképzéséhez
szükséges dokumentumbázisról, annak sokolda-
lú feltárásáról, valamint a használat feltételeinek
megteremtésérõl, ellássa szakirodalommal és
szakirodalmi információval a gyakorló és leendõ
könyvtárosokat, a könyvtáros kutatókat, szakér-
tõket és a könyvtárügy irányító szerveit. Mint
intézeti könyvtár szolgálja a Könyvtári Intézet
tevékenységét, valamint hozzájárul az Országos
Széchényi Könyvtár ez irányú igényeinek kielégí-
téséhez is.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyûjte-
ményébe 44 ezer kötet könyvön és mintegy 390
kurrens idõszaki kiadványon kívül szakdolgoza-
tok, disszertációk, IFLA-konferenciai anyagok,
fordítások, útijelentések, lapkivágatok, fotók,
könyvtárismertetõk, könyvtári propagandaanya-
gok és plakátok, audiovizuális és elektronikus
dokumentumok tartoznak. Az állomány nagysá-
ga 106 ezer könyvtári egység.

Ebben az írásban a szakkönyvtárnak azokat a
szolgáltatásait foglaljuk össze, amelyek elsõsor-
ban szolgálják a dokumentumellátást, és nem

térünk ki olyan hagyományos információszolgál-
tatási formákra, mint például a referensz-szolgá-
lat, az irodalomkutatás, a figyelõszolgálat vagy a
bibliográfiai tevékenység.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár
dokumentumszolgáltató tevékenysége

A szakkönyvtár az OSZK egyetlen olyan gyûj-
teménye, amely a helyben nyújtott szolgáltatáso-
kon kívül kölcsönzés útján is biztosítja állomá-
nya használatát mindazok számára, akik a Szé-
chényi Könyvtárba érvényes olvasójeggyel ren-
delkeznek. A szakkönyvtárban a kölcsönzés
igénybevételéhez regisztráltatniuk kell magukat,
ennek fejében kölcsönzõjegyet kapnak.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár mint az
Országos Dokumentumellátási Rendszer tag-
könyvtára nagy hangsúlyt fektet a dokumentu-
mok eredetiben vagy másolatban történõ könyv-
tári kölcsönzésére.

A kölcsönözhetõ állomány � eredetiben �
könyvtárközi kölcsönzés keretében is igénybe
vehetõ. A nem kölcsönözhetõ dokumentumokról
� a szerzõi jogi szabályok betartásával, térítés
fejében � másolatot adunk. A könyvtárközi köl-
csönzési kéréseket szabályos kérõlap útján vagy
írásban, faxon, elektronikus levélben is elfogad-
juk.  Az átfutási idõ rövidítése érdekében hasz-
nos, ha a könyvtárközi kéréseket közvetlenül a
szakkönyvtárnak, és nem az OSZK könyvtárközi
kölcsönzési osztályának küldik.

Az olvasók kérésére a gyûjtõkörünkbe tarto-
zó, de állományunkból hiányzó dokumentumo-
kat más könyvtárból, külföldrõl is (az olvasók
költségére) megkérjük. A más könyvtártól erede-
tiben kapott dokumentumok csak helyben hasz-
nálhatók.

lyokat veszi figyelembe. A keresést természe-
tesen nemcsak a keresési mechanizmus elna-
gyoltsága, hanem a könyvtárak eltérõ ETO-jel-
zet használata is nehezíti. Ha tudatában va-
gyunk e hiányosságoknak és kiismerjük a ke-
resési mód �rigolyáit�, szükség esetén hasz-
nálható keresési eszközzé válik. Példa:

amerikai irodalom története
 820(73)(091)    helyett a keresõkérdés

�82073091�

4. Tárgyszavak
böngészése

A tárgyszavak böngészése technikai értelem-
ben azonos a címek böngészésével.

Használatának tartalmi oldaláról a tárgyi
keresések fejezetben lesz bõvebben szó.

Koltay Klára


