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science" c . kiadványt (London, A slib, 1973. 123 p .)
HORVÁTH Magda ism erte tte .

Ez az indexelő és v isszakereső  rendszer két kutatási program  egyesítéséből jött 
lé tre , e lőször csupán k ísérle ti célokra, majd az igényekre való tekintettel közre is ad
ták. Mindkét program  1968-ban indult, az egyik az ASLIB Kutatási Osztályán, a másik 
a w ales-i Könyvtárosképző Főiskolán (Aberystwyth). 1970-ben 63 k érd ésre  k ísérle ti 
v isszakeresést végeztek a 289 kifejezésből álló (ebből 200 az alapkulcsszó) indexnyelv
vel, melynek szókészlete 800 dokumentum indexeléséből állt össze. Először dokumen
tumonként átlag 10, 7 k ifejezést adtak meg 8549 irányítás ("posting")x , utóbb dokumentu
monként átlag 6,9  kifejezést 5493 irányitásx felhasználásával. Az indexnyelv specifikus 
lehetőségei alacsonyabbak az átlagosnál. Kifejezésenként 4, 5 kereszthivatkozással ren 
delkezik.

A kulcsszórendszer célja, hogy viszonylag kevés átfogó kulcsszóval egyszerű és 
könnyen használható eszköz legyen; e zé rt nem nyújt lehetőséget erősen specifikus tá r 
gyakat jelölő kifejezések k iválasztására . 1

1. A szótár

A szó tá r nem épül osztályozási elvekre. A kulcsszavak megközelítő címkéi az á l
taluk jelö lt tárgycsoportoknak. P l. a TERMS [Kifejezések] kulcsszó ilyen "indexkifeje
zéseket" fed (s ezek nem szerepelnek az alapkulcsszók között): "Indexkifejezések", "Sza
vak", "Fogalm ak", "Kategóriák". Némely kulcsszó genetikusnak tűnik a másikhoz ké
pest, p l. a REPROGRAPHY [Reprográfia] a COPYING(ELECTROSTATIÇ) (Másolás(elekt
rosztatikus j| és a COPYING(PHOTOGRAPHIC) [Másolás(fotografikus)] kulcsszavakhoz 
képest. De a ku lcsszórendszer nem tünteti fel (csak igen ritkán: a földrajzi, a szakte
rületi és a nyelveket jelölő alapkulcsszók m ellett) az ilyen hierarchikus kapcsolatokat: 
a tágabb kifejezéseket (BT-két -broader term ) és a szükebb kifejezéseket (NT-két - 
narrow er term ). Magyarázó megjegyzés igazit el, m ikor kell a "m ásolás" és a " rep 
rográfia" kulcsszót használni. P l. "A szerzői jogvédelem és a könyvtári másoló szol
gáltatások" tárgy esetében a "reprográfiát" kell használni, m ert a speciális m ásolási 
eljárásokról nem  történik em lítés. Viszont a "különböző másoló eljárások  gazdaságos
sága" tárgynál, ahol konkréten az elektrosztatikus és a fotografikus m ásolásró l esik 
szó, evvel a két specifikusabb kulcsszóval indexelünk, semmi e se tre  sem  a "Reprog- 
ráfiá"-val.

A tárgyak specifikusabb fe ltá rása  a kifejezések kapcsolásával történ ik . Az e ljá 
rás  jele a TC rövidítés (term coordination) módszere pedig az, hogy a kapcsolt kifeje-
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zések  közé aláhúzott és ke rü l. P l. a refe rens zkönyvek indexelése: BOOKS [könyvek] and 
DATA [adatok].

2. Ä kulcsszó-index

Fény-lyukkártyákon foglal helyet. Minden lyukkártya cim kéje egy ku lcsszó . Négy 
csoportban betűrendben állnak. 1. Alapkulcsszók, 2. F ö ld ra jz i kulcsszók, 3. Azonosí
tók, 4 . Szakterületek.

3-4. A  k eresés: a segédeszközök és a s tra tég ia

A k e re sé st a következő segédeszközök támogatják:
a) K ulcsszó-m utató (keyword lead-in). Ez elvezeti a k e reső t a te rm észe tes  nyelvi, 

nem használt (szinonim) kifejezésektől a kulcsszavakhoz. Betűrendbe rendezettek és k is 
betűkkel vannak irv a  (számuk 2 461, közöttük maguk az alapkulcsszavak is  szerepelnek). 
Utánuk egy (vagy több) kulcsszó vagy kapcsolt k ifejezés áll, nagybetűkkel k iirv a . A 
'Tásdf1 vagy "használd" szó igy e lm arad . P l. P eriod ica ls  periodikum ok -  JOURNALS 
folyóiratok. A term észe tes  nyelvi kifejezések tágabb értelm űek, mint az egyes k u lcs
szavak vagy kapcsolt kifejezések, igy tehát több kulcsszó vagy TC állhat utánuk.

b) A Kulcsszótáblázatok (négy csoportban): 1. alapkulcsszavak = tárgyi vagy fo r
mai kulcsszavak PUBLIC LIBRARIES [Közművelődési könyvtára^ , BIBLIOGRAPHY 
(FORM) [Bibliográfia(forma)] . 2. Földrajzi kulcsszavak = helynevek, p l. ENGLAND 
[Anglia]. 3. Azonosítók = tulajdonnevek, rendszerek , p l. MEDLARS(IDENTIFIER).
4. Szakterületek = a dokumentumok és az adatok ta rta lm a , szem élyek vagy sze rv eze
tek szak terü lete , pl. MEDICAL SCIENCES (SUBJECT FIELD) [Orvostudomány(szakte
rü le t i  . A kulcsszót m agyarázó jegyzet, definíció, hatályának m egjelölése követheti 
zárójelben, majd a rokon kifejezések (RT-k = related  te rm s) és a kifejezéskapcsolatok 
(Tc-k). Ez utóbbiaknak maguknak is lehet m agyarázó jegyzetük vagy R T-jük. A tágabb 
és a  szükebb, tehát a h ierarchikus összefüggést jelentő k ife jezések  csak elvétve fordul
nak elő, amint e rrő l m ár szó ese tt.

c) A Kulcsszótáblázatok vázlata: mind a négy csoportba tartozó  kulcsszó be tű ren 
des fe lso ro lása  a m agyarázatok és kapcsolatjelölők nélkül.

d) A Tárgyi kategóriák jegyzéke a szó tár anyaga, 14 tág tárgyi kategóriába bont
va. Ez a keresésnél a tezauruszok h ierarchikus táb lázatát he lyettesíti. A 14 kategória: 
1. Form a, 2. általánosságok, 3. szem élyek és foglalkozási ágak (és kapcsolatos k é rd é- 
sek/tevékenységek), 4. szervezés, kutatás és fe jle sz tés, 5. fe lsze re lé s  (és kapcsolatos 
k é rd ések / tevékeny ségek). 6. dokumentumok és a rögzíte tt inform áció m ás form ái (és 
kapcsolatos tevékenységek/berendezések), 7. épület és b ú to rza t (és kapcsolatos k é rd é - 
sek/tevékenységek), 8. tájékoztató szolgáltatások (és kapcsolatos kérdések /tevékenysé- 
gek/berendezések), 9. egyéb könyvtári szolgáltatások (és kapcsolatos kérdések), 10. 
könyvtárak, tájékoztató egységek és m ás testü letek  (és kapcsolatos kérdések), 11. föld
ra jz i nevek, 12. azonosítók, 13. szakterületek, 14. nyelvek, nyelvtudomány és nem zeti
ség.

A keresési segédeszközökben a következő rövidítések találhatók: RT (rokon k ife
jezés), TC (kapcsolt kifejezés, itt a kapcsolt k ifejezéseket és köti össze). Ritkán a 
BT (tágabb kifejezés) és az NT (szükebb kifejezés). A kulcsszavak verzálla l, a m ellő
zendő kifejezések és a m agyarázó m egjegyzések kisbetűkkel vannak irv a .
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4. A k e re sé si s tra tég ia

A keresőkérdés tárgyát elem i tarta lm akra kell bontani. Valamennyi tartalom nak 
megfelelő kulcsszót m egkeressük a Kulcsszőmutatóban, majd minden kiválasztott kulcs
szót visszakeresünk a Kulcsszótáblázatban. Ez biztosítja a tájékozódást, hogy a kulcs
szó tarta lm azza-e  azt a je len tést, am elyre kiválasztottuk; figyelembe vettük-e a kulcs
szó használatának szabályait; hogy nincs-e más megfelelőbb kulcsszó vagy TC.

A legtöbb k e resés  több kulcssszónál való k e resést igényel. Minden ilyen esetben 
a kereső , miután m egtartotta vagy kiegészítette kezdeti kifejezés-választékát, eldönti, 
milyen kulcsszókapcsolatok reprezentálják kérdésének tárgyát. Bárm elyik kulcsszó 
kombinálható bárm elyik m ásikkal mindaddig, amig kapcsolatuk "érdem es" tárgyat j e 
lö l.

A kezdeti k e re sés  megváltoztatható és további keresések  folytathatók:
- az egyik kulcsszót egy másikkal helyettesitjük
- a kulcsszavak kombinációjából egyes kifejezések elhagyhatók (azaz kevesebb 

kulcsszót kapcsolunk, igy növeljük a m egtalált releváns dokumentumok számát)
-  a két előző e ljá rá s  keverésével.
Az első e ljá rásná l a kulcsszavakat helyettesitő más kulcsszavak kiválasztása tö r 

ténhetik
a) predeterm inált helyettesitőkkel, a tág kulcsszavaknál alkalm azott "irányítások - 

kal". A ren d szer megkíméli a kereső t bizonyos helyettesitő kulcsszavak keresésé tő l. P l. 
az EDUCATION(GENERIC) [Képzés (genetikusán)] tartalm azza a LIBRARY SCHOOLS 
[Könyvtárosképző intézmények) és a COURSES (Tanfolyamod kulcsszavakról való i r á 
nyítót, tehát ha valaki az első kulcsszót m egtalálja, v isszakeresheti vele mindhárom 
kulcsszóval indexelt valamennyi dokumentumot. A "részleges irányitás" is használatos. 
P l. a STORAGE (COMPUTERS) (Tárolás(komputerek)) irányítást ta rta lm az a PAPER 
TAPE-rő l [Lyukszalagjés a PUNCHED CARDS-ró l [Lyukkártya] és hasonló kifejezések
ről, ha a dokumentum lyukszalagról, lyukkártyákról stb. mint számítógépi tároló e sz 
közökről szól.

A K ulcsszótáblázat rendszavainál megtalálható annak a ténynek a rögzítése, hogy 
a kulcsszóról vagy a  kulcsszóra történik az odairányitás.

b) A k ereső  által kiválasztott helyettesitő kulcsszavak szárm azhatnak a kereső sze
mélyes ism ereteiből és

c) a k e re sé si segédeszközökből. Ezek jelölik, melyik m ásik kulcsszóhoz kapcso
lódhat a kulcsszó.

Hangsúlyosan figyelembeveendő, hegy a kulcsszavak sokértelm ü "cím kéi" az á lta
luk fedett fogalmaknak. Nem ajánlatos a kezdő kereső  kifejezésnél vagy helyettesitő k i
fejezésnél keresn i, amig a Kulcsszótáblázatban nem tanulmányoztuk a kulcsszót (az ösz- 
szes m agyarázatokkal és összefüggéseivel egyetemben) s amig igy meg nem győződtünk 
a rró l, hogy a kulcsszó  valóban releváns a kerese tt tárggyal kapcsolatban.

A Kulcsszőmutató m ár maga is sugallhat helyettesitő keresőkifeje zéseket. P l. 
A bstracts -  ABSTRACTS & INDEXES. A Kulcsszótáblázat a  maga rokon is kapcsolt k i
fejezéseivel -  választékot kinál a konkrét kereséshez . Mivel bizonyos rokon kifejezések 
csak bizonyos esetekben alkalmazhatók, az RT-k helyettesitő kifejezésekként való hasz
nálata különös gondosságot igényel.

Ha a fe lso ro lt R T-k egyike sem látszik megfelelőnek, vagy ha a Kulcsszómutató 
sem nyújt sem m iféle támpontot, a keresőnek módjában áll átnézni a Kulcsszótáblázatok 
vázlatának valam elyik csoportját vagy a Tárgyi kategóriák jegyzékének megfelelő ta r 
talm i csoportját.
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A kiadvány valamennyi ism erte te tt k e re sé s i segédeszközt te ljes  egészében ta r ta l
m azza. A főtáblázat, az alapkulcsszavak táblázata, figyelem re m éltóan ábrázolja, ho
gyan lehet 200 egyszerű kulcsszóval, m int építőkockákkal, bárm ilyen  ö ssze te tt ta rta lm at 
árnyaltan fe ltá rn i.

Példaként álljon itt  egy kulcsszó a K ulcsszótáblázatból:

INDEXING [indexelés] (A tárgyi indexelés valam ennyi m ódszere, ahol a k ivá lasz
to tt indexkifejezések ellenőrzö tt szótárból szárm aznak, 
ennek a feladatnak a k ivitelezői -  az indexelők.

Az indexek fizikai e lőá llítása  szám ára  használjuk a 
következő kapcsolatot:
COMPILATION és (bármelyik fa jta  index elnevezésére szol 
gáló k ife jezés. )

RT Az INDEXING [indexelés] folyam atának következő produktum ai: 

CLASSIFIED CATALOGUES [Szakkatalógusok]

CONCEPT COORDINATION [Fogalmi koordinálás]

PERMUTATION INDEXES [Perm utált indexek]

SUBJECT INDEXES [Tárgyszóindexek]

TERMS [Kifejezések]

A következő folyamatok:

CATALOGUING [katalogizálás]

COMPILATION [Szerkesztés]

DERIVATIVE INDEXING [Derivált, gépi indexelés]

BOOK INDEXES and COMPILATION [Könyvek m utatói és szerkesztés] 

Ellenőrzött indexnyelvek:

CLASSIFICATION (THEORY) [Osztályozás (elmélet)]

BLISS SUBJECT CLASSIFICATION [B liss-féle  osztályozás]

DEWEY DECIMAL [Tizedes Osztályozás]

FACETED CLASSIFICATION SCHEMES [Vetületes oszt. rendszerei^ 

LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION [L. С . oszt. rendszere] 

UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION [ÉTŰ]

CLASSIFICATION SCHEMES [Osztályozási rendszerei^

WORD LISTS jSzójegyzékel^ [ez a tézauruszok kulcsszava Id. a 

Kulcsszómutatót]

TC COOPERATION and INDEXING [Együttműködés és indexelés]

(Előzetes/együttm üködéses tá rgyszavazás, a k ifejezés m egadása e l

lenőrzött szótárból szárm azik .)

RT AUTHORS [Szerzők]
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Az utalásnak olyan form ája, am ikor a tágabb kulcsszó a la tt a  ráutalt szükebb kulcs
szavakkal indexelt dokumentumok is megtalálhatók. Ld. 4 /a . A valam iről valam ire tö r 
ténő irányitás a lá  eső kulcsszavak R T -i is  egymásnak.

X

Elektronikus adatfeldolgozás a főiskolai könyvtárakban

Karl Heinrich BELL -  P e te r  PROHL

A szerzők Elektronische Datenverarbeitung in Hochschulbibliotheken - 
Folgen fü r die Bauplanung c. cikkét (Zentralblatt für Bibliothekswesen, 
1974. l l .n o .  665-679.p .)  FARKAS László töm öritette.

Az NDK főiskolai könyvtárai az elektronikus adatfeldolgozás bevezetésével a tu
dományos kutatók, -a főiskolai hallgatók és ezeken túlmenően a könyvtár valamennyi 
egyéni vagy kollektiv használójának jobb kiszolgálását kívánják e lérn i. Az elektronikus 
adatfeldolgozás segítségével ezeknek a könyvtáraknak a következő feladatokat kell meg
valósítaniuk:

- a könyvtár teljesítőképességének növelése, a meglévő szolgáltatások javításával 
és uj szolgáltatások bevezetésével,

-  az igazgatási és te rvezési munka tökéletesitése, és végül
-  a könyvtárhasználók munkafeltételeinek és kutatási lehetőségeinek jobbá tétele.
Az elektronikus adatfeldolgozás bevezetése a főiskolai könyvtárakban ma m ár olyan

mérvű, hogy az lehetőséget ad valamilyen formában minden alapvető könyvtári munkafo
lyamat au tom atizálására, illetve a munkálatok során számítógép felhasználására . Ez 
pedig azt je len ti, hogy az elektronikus adatfeldolgozás alkalm azását m ár a könyvtárépü
letek tervezésénél tekintetbe kell venni. Ezeknek az építészeti következményeknek, i l 
letve követelményeknek a felvázolását k ísérlik  meg cikkükben a szerzők.

AZ ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Az elektronikus adatfeldolgozási tervek kétféle módon, offline vagy on-line üzem 
ben valósíthatók m eg. Az off-line üzemben a kivánt adatátvitel az adatrögzitő gépek és a 
számítógép között adathordozók -  a legtöbbször lyukszalagok -  á tszá llítása  utján tö r té 
nik; az on-line üzem  esetében pedig az adatrögzitő készülék és a számitógép közvetlenül 
egybe vannak kapcsolva. Az előbbinek előnye, hogy az autom atizálást olyan intézmények 
szám ára is  lehetővé tesz i -  más intézmény tulajdonában lévő számitógép időszakos b é r
bevétele utján -  am elyek önállóan nem tudnák egy számitógép teljes kapacitását kihasz
nálni, s ezé rt nem  is  vállalkozhatnak annak beszerzésére . Hátránya viszont az off-line 
üzemnek az az időkülönbség, ami az adatrögzítés és a kiértékelés között mutatkozik, s 
anai p l. a kölcsönzés automatikus nyilvántartása esetében 1-2 napot is je lenthet.
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