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Az Országos Széchényi Könyvtár egyik legújabb szolgáltatását már meg
ismerhette az érdeklődő szakmai közönség: a Humántudományi Tanul
mányok és Cikkek Adatbázisáról, a HUMANUS-ról van szó, amely elér
hető a honlapján keresztül (http://www.oszk.hu/humanus/) vagy közvet
lenül is (http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka). A 2008. 
február 5-én tartott, sajtótájékoztatóval egybekötött adatbázis-bemutató 
után röviddel a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2008/2-es számában meg
jelent cikk1 röviden vázolta az adatbázis létrejöttét, de szerzői tudatosan 
vállalták: „Nem rendszerleírást, -ismertetést végzünk”.
Jelen tanulmány írója két célt tűzött ki: egyrészt áttekintést ad az adatbá
zis kifejlesztésének gyakorlati megvalósításáról, másrészt vázolja azokat 
a megoldásokat és fejlesztési terveket, amelyek a könyv- és könyvtártör
téneti, illetve a könyvtárügyi-könyvtártudományi szakterület publikációi
nak számbavételére vonatkoznak.
A téma egyik vetülete sem előzmények nélkül való: Az adatbázis megala
pozásának állomásait összefoglaló2, illetve a könyvtörténeti és könyvtár- 
tudományi szakirodalmi adatbázis kiépítésére vonatkozó, korábbi elkép
zeléseket tárgyaló3 tanulmányok e lap hasábjain jelentek meg.
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A HUMÁNUS kifejlesztése
2005 végére az Országos Széchényi Könyvtár 
vezetősége a korábban megrendelt, de végleges 
formában el nem készült megvalósíthatósági ta
nulmány nélkül is meghozta azt a döntését, hogy 
olyan új adatbázist fejleszt ki, amely
• megvalósítja a könyvtárban több helyütt, kü

lönböző gépi rendszerekben és adatbázisok
ban folyó cikkfeldolgozás egységesítését,

• webes felületen, könnyen elérhető és hasz
nálható,

• alkalmas közös katalogizálásra,
• nem igényel nagyobb hardver- és szoftverfej

lesztést a feldolgozást végző műhelyekben,
• más területen már bizonyított, rugalmas 

szoftverre épül.
Az akkor még „Humán Szakirodalmi Adatbá
zisának  nevezett bibliográfiai adatbázis -  a 
korábbi kedvezőtlen tapasztalatok figyelembe 
vételével -  tudatosan nem vállalta az általános 
nemzeti cikkrepertórium szerepének betöltését, 
sőt a célul kitűzött humán tudományi területen 
is csak együttműködő partnerek bevonásával 
tartja megvalósíthatónak egy-egy szakterület 
cikkirodalmának számbavételét. Más vonatko
zásban azonban bővült az adatbázis gyűjtőköre 
az eredeti elképzelésekhez képest: nem csupán 
az időszaki kiadványokban megjelent publiká
ciók, hanem a gyűjteményes kötetekben, konfe
renciaanyagokban napvilágot látott tanulmányok 
is helyet kapnak benne.
Miután az adatbázis együttműködésen alapuló 
megtervezésének és kifejlesztésének útja zsák
utcának bizonyult, az OSZK először a szoft
verkörnyezet megteremtését tűzte ki célul, és 
akkor akart a szakma elé újra kilépni, amikor 
már működik az adatbázis prototípusa és van 
mit bemutatni.
Az adatbázis tervezése 2005 végén -  2006 ele
jén megkezdődött: a bibliográfiai rendszert 
HUNMARC alapokon, a katalogizálási szab
ványok és szabályzatok figyelembe vételével, a 
Szegedi Tudományegyetem Könyvtárában, az

OSZK támogatásával kifejlesztett Bodza nevű 
keretrendszer alkalmazásaként terveztük meg.4

Az adatbázis kialakításának alapelvei

Mivel a HUMÁNUS célja a nyomtatott és elekt
ronikus időszaki kiadványok cikkeinek, a 
nyomtatott és elektronikus tanulmánykötetek, 
konferencianyagok tanulmányainak, valamint 
időszaki kiadványokban megjelent könyv- illet
ve egyéb dokumentumismertetéseknek a szám
bavétele, az adatbázist többféle (gyakorlatilag 
minden) dokumentumtípus feldolgozására fel 
kellett készíteni.
Az együttműködéssel építendő adatbázisnak ké
pesnek kell lennie
• közvetlen adatbevitelre űrlapon, illetve 

MARC-formátumú munkalapon keresztül 
egyaránt,

• a rekordok címkés, MARC-formátumú és a 
katalogizálási szabályoknak megfelelő meg
jelenítésére,

• rekordfeltöltésre és -letöltésre HUNMARC 
és USMARC (MARC21) formátumban, il
letve a két formátum közötti oda-vissza kon
verzióra,

• kisebb, szakterületi részadatbázisok kialakí
tására a teljes adatbázison belül,

• sokoldalú keresésre és böngészésre,
• különböző bibliográfiai kiadványok előállí

tásának támogatására.

Bibliográfiai csereformátum

Minthogy a könyvtárak a MOKKA (Magyar Or
szágos Közös Katalógus) elveinek kialakításánál 
így foglaltak állást, a HUMÁNUS adatbázist is 
HUNMARC alapokra helyeztük, ez lett az alap- 
értelmezett adatcsere-formátum. A HUNMARC- 
szabvány adta kereteket azonban néhány spe
ciális adatféleség felvétele céljából bővíteni 
kényszerültünk: ilyen, az eredeti HUNMARC- 
ban nem szereplő mezőben oldottuk meg pl. az 
egyes bibliográfiai rekordok generikus „tárgy
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szavazását”, azaz annak a tudományterületnek 
a jelölését, amelybe a tétel beletartozik, vagy a 
bibliográfiai kiadványok egyes számaiba kerülő 
rekordok kijelölését.

Rekordkapcsolatok alkalmazása

AHUMANUS-ban a bibliográfiai tételek össze- 
tartozását rekordkapcsolatokkal ábrázoljuk. A 
következő rekordkapcsolatokat alkalmazzuk:
a) A részdokumentum (cikk, tanulmány) és a fo r 

rásdokumentum (időszaki kiadvány, könyv) 
között: 773-774-es kapcsolati mező

A forrásdokumentum rekordjának is szerepelnie 
kell az adatbázisban: ezt lehetőség szerint más 
adatbázisból, elsősorban az OSZK online kata
lógusából, a NEKTÁR-ból vagy a MOKKÁ- 
ból kell átemelni, de szükség esetén más, akár 
külföldi adatbázisokat is felhasználhatunk. Az 
időszaki kiadványok rekordjait a NEKTÁR- 
ból célszerű átvenni, ahol a nemzeti könyvtár 
feldolgozói naprakészen karbantartják őket. A 
HUMANUS-beli rekordban linkként szerepel a 
NEKTÁR-beli rekordazonosító, amely az OSZK 
online katalógusának megfelelő rekordjához ve
zet. A forrásdokumentum leírása szükség esetén 
elkészíthető a HUMANUS-ban is.

1. ábra
Átlépés a HUM ANUS-ból a NEKTÁR-ba (LibriVision)
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A részdokumentum 773-as mezőjében elég a 
$w (a forrásdokumentum rekordjának rekord
azonosítója) almezőt, valamint a $g (a részdo- 
kumentumnak a forrásdokumentumon belüli he
lye) almezőt kitölteni.

A rész- és a forrásdokumentum között létreho
zott rekordkapcsolat egyirányú, de a szoftver

adta lehetőségek kihasználásával az adatbázis
ban „visszafelé is lehet rajta menni” (a progra
mozónk megfogalmazása), ami a külső szemlé
lő számára kölcsönös rekordkapcsolatnak tűnik. 
Ennek révén lehetővé vált pl. az egyes folyóira
tokban megjelent cikkek leírásainak megjelení
tése „tartalomjegyzék-szerűen”, vagyis az évfo
lyamok -  számok -  oldalszámok sorrendjében.

2. ábra
A Történelmi Szemle c. folyóirat feldolgozott évfolyamai, valamint egy évfolyam cikkei

b) Könyvismertetés esetén az ismertetésrekord
nak többféle kapcsolattal kell rendelkeznie: 

• az időszaki kiadványban megjelent ismerte
tésnek mint részdokumentumnak kell kap
csolódnia a forrásdokumentum (időszaki ki
advány) rekordjához (773-774-es kapcsolati 
mező), valamint

• az ismertetésnek kapcsolódnia kell az ismer
tetett kiadvány bibliográfiai rekordjához is 
(erre a célra a HUNMARC 788 Meghatáro
zatlan rekordkapcsolat mezőjét használtuk 
fel az ismertetésrekordban, megtoldva egy 
789-es párral, amely bekerül az ismertetett 
kiadvány rekordjába).
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3. ábra
z4 megjelenítéskor egyszerre láthatjuk egy könyv összes feldolgozott ismertetését.

c) Többkötetes könyv esetében a könyv közös 
adatait tartalmazó rekord és a kötetrekord 
között 787-es, kölcsönös rekordkapcsolat 

Ebben az esetben a részdokumentum 773-as 
mezővel kapcsolódik a kötet mint forrásdoku
mentum rekordjához, a kötetrekord pedig 787-es

kapcsolattal a többkötetes könyv közös rekordjá
hoz. A címkés megjelenítő formátumban nagyon 
ötletesen van megoldva a navigálás lehetősége 
a többkötetes könyv közös és kötetrekordjai kö
zött (a többi megjelenítő formátum egyelőre nem 
biztosítja ezt a lehetőséget).
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4. ábra
Többkötetes könyv rekordjai
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d) A többkötetes könyvekről szóló ismertetések 
esetében bonyolult kapcsolati rendszert kell 
kialakítani a rekordok között:

• össze kell kapcsolni a többkötetes könyvet 
leíró rekordokat (787-es kapcsolat);

• össze kell kapcsolni az ismertetést és az azt 
közlő folyóirat rekordját (773-774-es kap
csolat);

• össze kell kapcsolni az ismertetés és a könyv 
megfelelő rekordját (788-789-es kapcsolat a 
közös rekorddal, ha a többkötetes könyv egé
széről készült az ismertetés, illetve a kötetre
korddal, ha az ismertetés valamely kötetről 
szól).

Az analitikus feldolgozás alapelvei

A leírás négy részből áll, amelyeket egy egy
ségként kell megmutatni a megjelenítő formá
tumokban:
1. A részdokumentum adatai
2. Összekötő elem („In:”)
3. A forrásdokumentum adatai
4. A részdokumentum helye a forrásdokumen

tumban
Az 1. és 4. rész a részdokumentum (cikk) re
kordjában, a 3. rész a forrásdokumentum re
kordjában szerepel, az összekötő elemet pedig 
a megjelenítő formátumban kell beépíteni a re
kordok közé.
Egyedi leírást készítünk az egyszeri részdoku
mentumról (az időszaki kiadvány egyetlen fizi

kai egységében megjelent cikk, tanulmány, köz
lemény), valamint folytatásban közölt részdoku
mentum egyetlen részéről (részlet). Részközle
ményekből álló részdokumentum esetén minden 
egyes részközleményről önálló rekord készül. 
Összefoglaló leírás készülhet a folytatásban (az 
időszaki kiadvány több részegységében) közölt 
részdokumentum egészéről vagy részeinek egy 
csoportjáról. Ezt a megoldást elsősorban a ret
rospektív feldolgozásban alkalmazhatjuk.

A rekordok megjelenítése

A HUMANUS-ban a rekordok megjelenítésére 
többféle formátum áll rendelkezésre.
A kereséskor a találatok az ún. listás formátum
ban, sorszámozva jelennek meg a kettéosztott 
képernyő jobb oldalán. Ebben a felsorolásban 
ikonok jelzik minden tétel „típusát”: könyv, 
időszaki kiadvány, cikk, ismertetés, elektroni
kus dokumentum stb.
Ha a listából kiválasztunk egy elemet, a lista 
maga átkerül a képernyő bal oldalára, a jobb 
oldalon pedig megjelenik a kiválasztott bibli
ográfiai tétel, alapértelmezésben címkés formá
tumban. A képernyő jobb oldalának alján van 
lehetőség formátumot váltani: választhatunk az 
ISBD, MARC, MARCXML és XML formátu
mok között. Az azonosítóval bejelentkezett fel
dolgozónak az űrlapos adatbeviteli formátum is 
rendelkezésére áll.
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5. ábra
A keresett rekord megjelenítése
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Tárgyi feltárás a HUMAN US-ban

Egy szaktudományi bibliográfiai adatbázis el
engedhetetlen eszköze a cikkek tartalma sze
rinti kereshetőség lehetővé tétele. A feldolgo
zott forrástípusok és műfajok gazdagabb körén, 
valamint a bibliográfiai kiadványok készítésé
nek támogatásán túl éppen ez az a különleges
ség, amely a HUMANUS-t megkülönbözteti az 
ugyancsak a könyvtárak összefogásával építkező 
MATARKA tartalomjegyzék-szolgáltatástól. 
Már a tervezés korai szakaszában (2004-2005- 
ben) megfogalmazódott, hogy az adatbázisba ke
rülő bibliográfiai rekordok tartalmi jellemzésére 
természetes nyelvű, szabályozott feltáró eszkö
zöket fogunk alkalmazni. Kézenfekvőnek lát
szott erre a célra a könyvtárak nagyobb körében 
bevezetett OSZK Tezaurusz/KÖZTAURUSZ-t 
használni. Az is világos volt, hogy a résztvevő 
könyvtárak meglévő szaktezauruszaikat, tárgy
szójegyzékeiket szintén használhatják majd.
A HUMÁNUS háttéradatbázisaként már mű
ködik az OSZK Tezaurusz, illetve a Könyvtá
ri és tájékoztatási tézaurusz, pontosabban a 
deszkriptoraik böngészhető listája a teljes szó
cikk, illetve a deszkriptorok kapcsolatai nélkül. 
A tárgyszavakat így a feldolgozóknak nem kell 
begépelniük, hanem a tárgyszólistából kiválaszt
va beemelhetik azokat a rekordba. 
Bebizonyosodott az is, amit már a tervezés
nél sejtettünk, hogy ti. az OSZK Tezaurusz 
nem nyújt elég lehetőséget a mélyebb tárgyi 
feltárásra bizonyos, a HUMÁNUS gyűjtőkö
rébe eső területeken. Ráadásul nagyon nehéz
kes az egyes szakterületekhez tartozó tárgyszó
készletének áttekintése, mivel nincs szakrendi 
csoportosítása. így aztán a feldolgozás kezdeti 
szakaszában az OSZK Humántudományi Bib
liográfiai Osztálya kísérletképpen, szaktudósok 
bevonásával a régészet, majd az irodalomtudo
mány területén dolgozott ki olyan tárgyszójegy
zéket, amely jobban megfelel a cikkek tartalmi 
feltárásának. Napirenden van a történettudomá
nyi fogalmak ilyen összegyűjtése is. Ezeket az

elkészült tárgyszólistákat tervezzük az OSZK 
Tezaurusz/KÖZTAURUSZ fejlesztőinek is át
adni felhasználásra.
A tárgyi feltárást és a téma szerinti visszakere
sést egyaránt segíti majd, ha megoldjuk az adat
bázisban a tezauruszok „authority fájljának” ke
zelését. Ennek megvalósítására jelenleg nagyon 
ígéretes kísérlet folyik a Könyvtári és tájékoz
tatási tézaurusz tárgyszóanyagával, megtörtént 
a deszkriptorcikkek konverziója az eddig hasz
nált MikroISIS-ből a Bodzában kialakított alkal
mazásba a HUNMARC A besorolási rekordok 
adatcsere formátuma c. tervezet alapján. Jelen
leg tesztelés alatt van a konverzió eredménye. 
Később a tezauruszok építését és karbantartását 
is szeretnénk automatizálni, ehhez további szoft
verfejlesztés szükséges.

Keresési lehetőségek

A HUMÁNUS jelenlegi keresési lehetőségei a 
kereshető adatelemek körét tekintve elég gaz
dagok: a felhasználó 20-féle szempont közül 
választhat, egyszerre négy keresőelemet adhat 
meg, amelyeket a rendszer „és” kapcsolattal kap
csol össze. (A feldolgozóknak még több keresési 
szempont áll a rendelkezésükre.)
Egy-egy szempontot kiválasztva áttekint
hetjük az adott „index” tartalmát: ehhez 
keresőkifejezésként egy pontot kell beírni a 
megfelelő keresőmezőbe.
Az adatbázis keresési lehetőségeit azonban 
még erőteljesen fejleszteni kell. Igényeinket 
már megfogalmaztuk:
• CCL-keresés megvalósítása a jelenlegi mellé, 

a Boole-operátorok és relációjelek használa
tával;

• Keresőprofilok tárolása témafigyelő-szolgál- 
tatás üzemeltetéséhez;

• Találati listák kinyomtatása, fájlba menté
se, e-mailben való elküldése -  a találati hal
mazban rekordok kijelölésének megoldásá
val, illetve formátumválasztási lehetőséggel 
együtt;

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/2 215



<a> RÁCZ Á G N E S ®

• Böngészési lehetőség biztosítása a tezaurusz
ban, illetve a keresőkifejezések összeállítása 
a tezauruszból.

Kapcsolat a cikkek elektronikus archí
vumaihoz

A HUMANUS-ban a feldolgozott cikkekhez 
kapcsolódva teljes szövegű adatbázis-szolgálta
tást is megvalósítunk: mindazokhoz a cikkekhez, 
amelyeknek nyilvánosan elérhető elektronikus 
változatuk van, linkek vezetnek el a bibliográ
fiai rekordból. Az adatbázis építői elsősorban az 
OSZK EPA-archívumával (Elektronikus Perio
dika Archívum és Adatbázis) állnak kapcsolat
ban, és az ott archivált, illetve szolgáltatott cik
kek URL-jét tüntetik fel a rekordban. 
Megadható természetesen más archívum, vagy 
közvetlenül az elektronikusan elérhető folyó
iratok címe is. Az OSZK a közeljövőben kíván 
létrehozni egy olyan cikkarchívumot is, amely 
az olvasói kérésre digitalizált cikkek elektroni
kus változatait tárolja -  persze csak akkor, ha az 
nem ütközik a szerzői jogi előírásokba.

Konzorcium -  kapcsolódási elvek

A HUMÁNUS adatbázis építését az OSZK kez
dettől fogva együttműködő partnerek bevonásá
val tartotta kivitelezhetőnek. Miután megtervez
tük, létrehoztuk, házon belül teszteltük az adat
bázist, a Humántudományi Bibliográfiai Osztály 
2007 májusában, a Könyvtörténeti és Könyvtár- 
tudományi Szakkönyvtár 2007 novemberében 
kezdett el dolgozni benne. Jelen cikk írásáig a 
két műhely 18670 tételt hozott létre az adatbá
zisban (ebben szerepelnek a forrásdokumentu
mok, illetve az ismertetett művek rekordjai is). 
2007 második felében kezdtük el az együttmű
ködő partnerek „beszervezését”, a konzorciumi 
szerződés ünnepélyes aláírására az „első bátrak
kal” 2008. február 5-én került sor. Akonzorcium 
megalakulásáról és további szervezéséről rész
letesebben nem szólok, ezt a kérdést kollégáim

már érintették hivatkozott cikkükben. A konzor
ciumi működés alapelveiről azonban ide kíván
kozik néhány gondolat.
A cikkfeldolgozás országos összehangolása, a 
párhuzamos feldolgozás kiküszöbölése érdeké
ben alapelvnek már a tervezés korai szakaszá
ban is azt tekintettük, hogy az együttműködő 
partnerek közösen építik az adatbázist. Ez csak 
a nulláról indulva valósulhatna meg maradék
talanul. A folyóirat-repertorizálás gyakorlata 
azonban a „semmin” már messze túljutott: ed
digi tevékenységüknek, a meglévő és jól mű
ködő adatbázisaiknak a feladását egy új és még 
ismeretlen rendszer kedvéért nem kívánhatjuk 
reálisan a könyvtáraktól.
Akonzorcium megszervezésének szempontjából 
-  bármennyire furcsának tűnik is -  azt kell mon
danunk, hogy könnyebb helyzetben vannak azok 
a könyvtárak, amelyek eddig nem foglalkoztak 
cikkfeldolgozással, nem volt gépi rendszerük e 
célra, vagy rendszerük megérett a leváltásra. Ők 
ugyanis könnyebben tudnak egy új rendszerhez 
csatlakozni, sőt talán örülnek is, hogy a fejlesz
tésről nem maguknak kell gondoskodniuk. Ilyen 
alapon csatlakozott a konzorciumhoz az MTA 
Irodalomtudományi Intézete, amelynek mun
katársai közvetlenül a HUMANUS-ban fognak 
dolgozni.
Más a helyzet a cikkadatbázisokkal már rendel
kező könyvtárak esetében: nem lehet figyelmen 
kívül hagyni az ő igényüket eddigi rendszerük 
fenntartására, feltáró rendszerük egységének 
megőrzése, a használóik által megszokott kör
nyezet biztosítása érdekében. Ezért lehetővé 
kell tenni, hogy a HUMANUS-ba rekordokat 
lehessen fel-, illetve letölteni, tömegesen, rend
szeresen. Ez a megoldás azonban megnehezíti a 
párhuzamos feldolgozás elkerülését, sokkal ala
posabb szervezőmunkát kíván meg, és a rend
szeres, rövid időközönkénti rekordcsere köve
telménye nagyobb felelősséget ró a partnerekre 
a feldolgozási határidők betartásában. Az adat
bázis karbantartási oldaláról pedig állandó kívá
nalom a duplumszűrés.
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A HUMÁNUS adatbázis jelenleg egyike a Cikk- 
MOKKA névvel összefoglalt adatbázisoknak. A 
Cikk-MOKKA-ban rajta kívül megtalálható az 
OSZK korábbi három nagy, a közeljövőben a 
HUMÁNUS-ba konvertálandó cikkadatbázisa, 
az IKER sajtórepertórium, a hungarika-publiká- 
ciókat feltáró HUNI, illetve a könyvtártudomá
nyi tematikájú MANCI (pontosabban jelenleg 
ennek 2005. év végi rekordállománya, a hozzá 
tartozó referátumokkal -  MANRF -  együtt), to
vábbá a konzorciumhoz csatlakozott partnerek 
bizonyos adatbázisai: a Szegedi Tudományegye
tem Egyetemi Cikkek nevű publikációs adatbázi
sa, a Szegedi Egyetemi Könyvtár Társadalomel
méleti Gyűjteményének munkatársai által épített 
Magyar nyelvű filozófiai irodalom, valamint a 
kolozsvári Babe§-Bolyai Egyetem könyvtárának 
munkatársa által készített Romániai magyar tár
sadalomtudományi irodalom nevű adatbázis. 
Mindezek külön-külön és együttesen is keres
hetők.
A konzorciumhoz eddig csatlakozott könyv
tárak közül a HUNTÉKA rendszert használók 
-  az Országos Idegennyelvű Könyvtár, az MTA 
Egyesített Társadalomtudományi Könyvtár és a 
HM-HIM Hadtörténeti Könyvtár -  adatbázisa
it szintén el lehet érni a Cikk-MOKKA adatbá
zisai között, és a többi adatbázissal együttesen 
kereshetők a Z39.50 protokol segítségével. Az 
egyedi rendszert alkalmazó Országos Pedagógi
ai Könyvtár és Múzeum adatbázisának beillesz
tése nagyobb fejlesztő munkát igényel.

Kutatói bejelentések

A HUMANUS-t úgy terveztük, hogy alkalmas 
legyen bárki számára bibliográfiai adatok bevi
telére. Erre szolgál az adatbázis honlapjáról elér
hető „Kutatói tételbejelentés” nevű oldal, ahon
nan elérhető az adatbázisnak egy egyszerűsített 
adatbeviteli űrlapja. Ez anonim felhasználók szá
mára használható, nem szükséges regisztráció a 
bibliográfiai adatok rögzítéséhez. A bejelentő a 
cikk leírásához saját tárgyszavakat is megadhat,

ezeket is megőrzi a rendszer. (E kulcsszavak szá
mára beépítettünk egy HUNMARC-on kívüli, 
695 hívójelű, ismételhető mezőt.)
A kutatók által beírt tételek átmeneti munkafájl
ba kerülnek, ahonnan a feldolgozók ellenőrzés 
után emelik át őket az éles adatbázisba.

Konverziók

A fentiekből kiderül, hogy bár az adatbázis 
már sokat „tud”, fejleszteni való még bősége
sen akad, elsősorban a keresés és a megjelení
tés terén. A fejlesztésekkel párhuzamosan az 
adatbáziskonverziók is napirenden vannak. A 
közeljövő feladata a konverzióra szóba jöhető 
források felkutatása, adatszerkezetük elemzése 
és a megfelelő konverziós eljárások kidolgozása. 
A konverziók kulcskérdése lesz a duplumszűrés 
megoldása.
A konverziók első lépése az OSZK cikkadatbá
zisainak betöltése lesz. Mindhárom MikroISIS- 
adatbázissal speciális problémákat kell megol
dani az eltérő adatszerkezetek miatt:
• az IKER konverziójának előkészítése elkez

dődött, tesztverzióban a munkatársak rendel
kezésére áll,

• a HUNI adatbázisnak már korábban elkészült 
a HUNMARC-specifikációja, de betöltésére 
még nem került sor,

• a MANCI és a Könyvtörténeti és Könyvtár- 
tudományi Szakkönyvtár azonos szerkezetű 
retrospektív cikkadatbázisai HUNMARC- 
specifikációjának első verziója kész, de a 
nem eléggé szegmentált adatmezők konver
ziójának lehetőségét még vizsgálni kell.

Konvertálásra vár az OSZK 1971 és 1988 kö
zött készített irodalomtudományi bibliográfiája, 
amely .doc fájlokban áll rendelkezésre.
A csatlakozó könyvtárak adatbázisait ugyancsak 
be kell majd tölteni, és tervezzük a HUMÁNUS 
gyűjtőkörébe tartozó, nyomtatott formában lévő 
bibliográfiák, repertóriumok digitalizálását és 
konvertálását is.
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Könyvtártudomány és könyvtörténet 
a HUMANUS-ban

Mint már említettük, a Könyvtörténeti és Könyv
tártudományi Szakkönyvtár (KSZK) 2007 őszén 
kezdett el „élesben” dolgozni a HUMÁNUS 
adatbázisban, a magyar könyvtári cikkiroda
lom feltárásával. Az azóta feldolgozott magyar 
cikkek már nem kereshetők a MANCI adatbá
zisban.
A külföldi cikkek feldolgozása egyelőre még a 
MANCI adatbázisban folyik, de mihelyt ren
delkezésünkre állnak a HUMANUS-ban a ki
advány-előállításhoz szükséges eszközök, 2008 
második felében a MANCI-t végleg lezárjuk.

A tudományterületek gondozása az adat
bázisban

A KSZK gyűjtőkörének kiszélesítése nyomán a 
dokumentációs feladatai jelentősen bővültek az 
utóbbi években: az addig gondozott könyvtár- 
tudományi irodalom mellé feldolgozni valónak 
felzárkózott az írás-, nyomdászat-, sajtó-, könyv- 
és könyvtártörténet (összefoglalóan: könyvtör
ténet) szakirodalma is.
Ebből következően a KSZK a HUMANUS-ban 
két tudományterület, a könyvtörténet (könyv- és 
könyvtártörténet), illetve a könyvtártudomány 
(könyvtártudomány és könyvtárügy) gazdája. 
Minden általa feldolgozott cikket ellát ezekkel 
a címkékkel, illetve bibliográfiai kiadványaiba 
és szolgáltatásaiba átveszi a más műhely által 
feldolgozott, de a tudományterületre jelölt pub
likációkat.
Az együttműködő partnereknek vállalniuk kell, 
hogy az általuk feldolgozott cikkek tudomány- 
területi besorolását megadják még akkor is, ha 
az kívül esik az általuk gondozott témakörön. 
Ezzel „értesítik egymást” a feldolgozott cikkek
ről. Az egyes tudományterületek gazdái egysze
rű lekérdezés segítségével rendszeresen fel kell,

hogy derítsék a tudományterületükre jelölt pub
likációkat, különösen akkor, ha az adatbázis re
kordjaiból tematikus szolgáltatásokat, kiadvá
nyokat is készítenek.
Egy példával jobban megvilágítjuk:

Tóth Péter
Újabb kódextöredékek az Egyetemi Könyv

tárban / Tóth Péter. In: Az Egyetemi Könyvtár 
évkönyvei. -  13. (2007), p. 87-127.

Ezt a cikket a KSZK dolgozta fel, tárgyszavaz
ta a Könyvtári és tájékoztatási és
elsődlegesen kijelölte a „Könyvtörténet” tudo
mányterületet. Mivel azonban a cikk az „Iro
dalomtudomány” területére is tartozik, az erre 
szolgáló mezőben azt is felvette. Ennek alapján 
a Humántudományi Bibliográfiai Osztály (HBO) 
a cikket „átvette”, az „Irodalomtudomány” szak
területet tovább-bontotta (Irodalomtudomány -  
Irodalomtörténet -  Régi magyar irodalom törté
nete) és tárgyszavazta is a cikket az irodalomtu
domány szemszögéből. A KSZK és a HBO által 
adott tárgyszavak jól megférnek egymás mel
lett a rekordban, és több oldalú visszakeresést 
biztosítanak. (A KSZK tárgyszavai: Egyetemi 
könyvtár; Kódex; Könyvtártudományi kutatás; 
Magyarország, Budapest a HBO tárgyszavai: 
kódextöredék -  kutatástörténet; keletkezéstör
ténet.)

Részadatbázisok kialakítása a fenti tudo
mányterületeken

A KSZK feladatai nem merülnek ki a könyvtár- 
tudományi és könyvtörténeti vonatkozású publi
kációk számbavételében, hanem a bibliográfiai 
feldolgozás alapján különféle szolgáltatásokat 
kíván nyújtani, illetve meglévő és megújuló ki
adványait is szeretné előállítani az adatbázisból. 
Ennek érdekében ún. részadatbázisokat hozunk 
létre a tudományterületen:
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A részadatbázisok jelölésére az adatbázisban 
létrehoztuk a 075-ös hívójelű mezőt, amelyet 
három almezőre tagoltunk:
$a -  a részadatbázis neve (a kiadvány rövid, 

kódszerű címe)
$b -  a bibliográfiai kiadvány fuzetszámozása 
$c — a bibliográfiai kiadványban alkalmazott 

tematikus csoportok kódja 
A mező ismételhető, mert egy rekord több rész
adatbázisba is beletartozhat. A részadatbázisok 
szerint keresni is lehet, pl. a KSZK által feldol
gozott külföldi cikkek kereshetők lesznek a „K” 
és a „KF” kód alapján.

Referátumok

A KSZK-nak két referáló kiadványa van, a 
Könyvtári Figyelő Külföldi folyóirat-figye
lő c. rovata, illetve a Hungarian Library and 
Information Science Abstracts (HLISA) c. refe
ráló lap. A Könyvtári Figyelő számára készített 
referátumok eddig a MANCI adatbázis mellett 
kialakított MANRF nevű adatbázisban tárolód
tak, és a MANCI webes felületén a bibliográfi
ai rekordok és a referátumok össze voltak kap
csolva. A HLISA angol nyelvű referátumai ed
dig csak a nyomtatott kiadványban jelentek meg, 
elektronikus szolgáltatásba nem vittük őket.

A HUMANUS-ban olyan környezetet kívánunk 
kialakítani, hogy a referátumok űrlapokon legye
nek szerkeszthetők, ezekbe .doc vagy .rtf fájlból 
lehessen szövegeket betölteni, lehessen a szöve
get bekezdésekre tagolni és legalább a karakte
reket formázni, az adatbázison belül lehessen 
összekapcsolni a rekordot a hozzá tartozó re
ferátummal, és a referáló lapok számára együtt 
„kihozni” a kiadványszerkesztéshez.

Ki a d vá nysze r kesztés

A részadatbázisok jelölésére elsősorban a kiad
ványok előállítása miatt van szükség. A kiad
ványok számára kijelölt rekordokat rendszeresen 
„ki kell hozni” a HUMANUS-ból.
A részadatbázis kódját tartalmazó mező 
megfelelelő almezőjében jelöljük a kiadványok 
füzetszámát, valamint a kiadványban használt 
tematikus csoportot, amelybe az adott rekordot 
el kell helyezni. A „MAKSZAB -  2007/1 -  4.4” 
kifejezés azt jelenti, hogy a rekordot A Magyar 
Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája c. kiad
vány 2007/1-es számának 4.4-es számú temati
kus csoportjában közöljük.
A szerkesztők a kiadvány periodicitásától füg
gő gyakorisággal exportálják a kiadvány adott 
számába jelölt rekordokat a kiadvány számára
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A HUMÁNUS adatszerkezetével megegye
ző struktúrájú munkafájlba exportált adatokat 
a szerkesztők kiegészítik az egyéb források
ból származó rekordokkal, elsősorban a NEK- 
TÁR-ból átvett könyvrekordokkal. Ezután prog
rammal
• rendeztetik a rekordokat a tematikus csoport

kódok, azon belül a rekord címfejének (a bib
liográfiai formátum szerinti megjelenítés első 
adatelemének) betűrendje szerint,

• a rendezés után a kiadványon belüli tételszá
mokkal látják el a rekordokat,

• szövegfájlba íratják ki a rekordokat a tétel
számok sorrendjében, a megadott bibliográ
fiai formátumban,

• automatikusan elkészítik az adott bibliográ
fiai füzet betűrendes (név- és cím-), valamint 
tárgymutatóját,

• létrehozzák a füzet kéziratát, amelyből vagy 
elektronikus kiadvány készül pdf formátum
ban (pl. MAKSZAB, HLISA), vagy nyomta
tott kiadvány, megfelelő kiadványszerkesz

tő programmal (pl. KF, MKSZLE -  Magyar 
Könyvszemle).

A kiadvány-előállításnak ez a módja jelenleg 
még fejlesztés alatt áll. A munkafájlok elké
szültek, rövidesen „kihozható” az adatbázisból 
a MAKSZAB első, kísérleti számának anyaga, 
amelyen a további műveletek kikisérletezhetők. 
A más forrásokból szükséges rekordokat ugyan
úgy lehet átemelni, mint a HUMANUS-ban a 
forrásdokumentumok rekordját. A munkafájl
ban az átvett rekordokat szintén be kell sorolni 
a megfelelő tematikus csoportokba, majd ezután 
indítható el az automatikus tételszámozás és in
dexkészítés. A füzet „futása” után a munkafájl 
kiüríthető, előkészíthető a következő szám szer
kesztésére.
A MAKSZAB előállítása a kísérleti terep. Re
méljük, hogy a fejlesztés gyors és eredményes 
lesz, és a Könyvtári Figyelő következő számának 
referáló rovata már a HUMANUS-ból készülhet, 
illetve a módszer az együttműködő partnerek ki
adványai számára is megfelelőnek bizonyul.
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Jegyzetek

1. TAMÁS Kincső -  VASBÁNYAI Ferenc: HUMÁNUS -  Humántu- 
dományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa. = Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros, 17. (2008) 2., p. 29-34.

2. RÁCZ Ágnes: Hol tartunk a Humán Szakirodalmi Adatbázis 

megvalósításában. = Könyvtári Figyelő, 15=51. (2005) 4., p. 

751-760.

3. RÁCZ Ágnes: Könyvtörténeti és könyvtártudományi szakiro

dalmi adatbázis kiépítése. = Könyvtári Figyelő, 13=49. (2003) 

2. p. 295-306.

4. MSZ 3424-1 Bibliográfiai leírás. Könyvek; MSZ 3424-12 Bib

liográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent részdoku

mentumok; MSZ 2423/2 Leíró katalógusok bibliográfiai tétele
inek szerkesztése. Könyvek; KSZ/4.1 Hunmarc. A bibliográfiai 

rekordok adatcsere formátuma, illetve az MSZ 3440-es, a beso

rolási adatok közlésmódjára vonatkozó szabványcsalád

Nemzetközi könyvtörténeti konferencia az OSZK-ban

2008. május 22-én és 23-án nemzetközi konferenciára került sor az Országos Széchényi 
Könyvtárban az „új könyvtörténetírás" megszületésének 50. évfordulója alkalmából: 1958-ban  

jelent meg ugyanis Henri-Jean Martin korszakalkotó műve, és a konferencia címe ehhez igazodott: 
Cinquante ans d'histoire du livre de L'Apparition du livre (1958) á 2008. Bilan et projets. A kétnapos 

rendezvényen Európa számos országa képviseltette magát előadókkal, így Ausztria, Franciaország, 
Hollandia, Lettország, Németország, Oroszország, Spanyolország és a vendéglátó, Magyarország. A 

rendezvény programja megtalálható az Ecole normale supérieur honlapján (http://www.ihmc.ens.fr/ 
Document/Colloques/colloque_budapest_2008.php ), az előadások anyaga hamarosan nyomta
tásban is megjelenik.

***

Határon túli -  új információs oldal böngészhető a Könyvtári Intézet (http://www.ki.oszk.hu/107/ 
page.php?91) honlapján
Két menüben lehet keresni, az egyikben a Határon túliak-ról szóló információk érhetők el a hazai 
könyvtárosok és érdeklődők számára (http://www.htmkultura.mtaki.hu/oka/, a másikban a határon 
túliak-nak készült szolgáltatások.
A határon túli tájékozódás részmenüi:
-  Határon túli magyar kulturális intézmények adattára (el 07_plugins/content/content.php?cat.htm);
-  Határon túli magyar könyvkiadók (el 07_plugins/contetnt/content.php?cat.htm),
-  Határon túli könyvek hazai nagy- és kiskereskedelme (http://www.okm.gov.hu/main.php?folderlD 

=  1515;
-  Külföldi magyar kulturális intézetek (page.htm).
A Határon túliak-nak szóló menüben hungarológiai kézikönyveket és a magyar irodalom teljes szö
veggel elérhető internetes oldalait kínálják az érdeklődőknek.

(Katalist, IFLA-HUN, 2008. jún. 3.)
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