
rendszertervezés bevezetése. Az a könyvtáros, aki vállalkozik az elem zésre, rá  fog 
döbbenni, hogy ez is -  akárcsak az erény - bizonyos mértékig magában hordozza ju 
talm át.

A cédulakatalógusok jövője

A "The future of card catalogue" c. kiadványt (ARL Minutes of the 
8 5 ^  meeting, Washington, 1975.) FARAGÓ Lászlóné ism ertette .

Az Association of R esearch L ibraries-hez (Tudományos Könyvtárak Egyesülete) 
több m egkeresés érkezett a cédulakatalógusok lezárásával kapcsolatban. Tekintettel 
az érdeklődésre, munkabizottság foglalkozott a kérdéssel. A munkabizottság eredm é
nyei alapján került so r az egyesület 85-ik ülésszakán, 1975-ben a téma megvitatá
sára , meghívott előadókkal.

Közismerten szoros a kapcsolat a L ibrary of Congress katalogizálása, cédula
ellátása és a tudományos könyvtárak feldolgozó munkája között. Az LC katalogizálá
sában történő változások döntően hatnak a nagykönyvtárakra. így term észetes, hogy 
a cédulakatalógusok problémáinak m egtárgyalása az LC ilyen problémáinak megoldá
sán múlik, ezért elsősorban az LC tervei kerültek m egvitatásra. Az LC m unkatár
sai beszámoltak a kérdés történetéről, felm éréseikről, levont következtetéseikről és 
terveikrő l. A hozzászólók egy része saját szempontjából b irá lta  az LC terveit, tevé
kenységét, más részük önálló kezdeményezésekről, a katalógusproblémák sajátos 
megoldásáról számolt be.

A téma vitaindító előadásait és a felkért hozzászólók által elmondottakat az e l
hangzás sorrendjében ism ertetjük, a vitát és annak eredményeit összefoglalásban kö
zöljük.

Az ARL vitaülése számunkra igen aktuális: a magyar könyvtárak is uj cim le- 
irá s i szabályzat életbelépése előtt állnak, továbbá a jelen valóságává le tt nálunk is 
a gépi feldolgozás. Mindkettő felveti a régi katalógusok lezárásának, az uj katalógu
sok formájának, a régi és uj katalógus kapcsolatának kérdéseit.

A bevezető előadást Joseph ROSENTHAL, a munkabizottság elnöke ta rto tta . Ne
véhez kapcsolódik a New York Public L ibrary katalógusainak lezárása  és az á ttérés 
a gépi feldolgozásu kötetkatalógusra.

Az előadó a katalógusok növekedése m iatt m ár 1973-ban az LC-hez fordult. 
Felvetette, hogy mit tesz az LC az "egymás mellé helyezés"* elve alapján a beso
ro lási szabályokkal, saját régi katalógusai folytatásával.

* Az angol-am erikai szabályzat életbelépésekor az LC úgy döntött, hogy csak az uj 
cimfejeknél alkalmazza az uj szabályokat, ami a katalógusban m ár megvan, azt a 
régi formában Írja  le, a két le írá si szabály igy egymás mellé kerül a katalógusokon 
belül.
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Az 1973 óta eltelt rövid idő is megmutatta, hogy a cédulakatalógussal kapcso
latos kérdések egyre több figyelmet követelnek. A vita ma nem a rró l folyik, lezá r
juk-e a cédulakatalógusokat, hanem arró l, hogy milyen legyen a jövőben a bibliog
ráfiai m egközelités.

A katalógusok jelenlegi helyzetét és jövőjét érintő tényezők közül csupán né
hányra hivjuk fel a figyelmet. Korlátozó hatást gyakorolnak a költségvetések, az a -  
dott keretből többet szeretnének költeni a szolgáltatások m egújítására, beleértve a 
rövid idő alatt gyorsan té rt hóditó adatbázisokat. A jelenlegi katalógusok alkalm at
lanok m ár a használatra, bizonyos anyagokat egyáltalában nem tartalm aznak, nem 
nyújtanak elég információt. A feldolgozás üteme sem kielégitő, a bibliográfiai infor
mációk túl lassan kerülnek be a katalógusba. A könyvtárak egyre jobban függnek az 
LC katalogizálásától és egyre elégedetlenebbek az LC tevékenységével, elsősorban, 
mint a változásokat képviselő intézménnyel. Későn osztja szét az adatokat, a MARC 
keveset fedez le. Nehéz és költséges az LC által bevezetett bibliográfiai változások 
követése - különösen a tárgyszavaknál, a testületi neveknél, a sorozatoknál és az 
ISBD (M) bevezetésével kapcsolatban.

A nehézségek egy része a különböző könyvtári szinteken folyó munkák közti 
rossz kommunikáció és összehangolás következménye, különösen a bibliográfiai szám 
bavételnél és a hozzáférhetőségnél. Legalább öt szint létezik: 1) nemzetközi szint: 
IFLA, ISO stb .; 2) nemzeti szint: a három nemzeti könyvtár (LC, Mezőgazdasági, 
Orvosi), az ALA Katalogizálási Bizottsága; 3) az egyre fontosabb regionális szint, a -  
mely a gépi adatbázisra koncentrál; 4) az egyes könyvtárak szintje; 5) az egyes könyv
tári hálózatok szintje, ahol gyakran folyik saját bibliográfiai tevékenység. A kapcso
lat az egyes szintek között nehéz és a jövőben is számos probléma fo rrása  lesz .

William J . WELSH a Library of Congress feldolgozó főosztályának vezetője a 
kérdéskör történetének felvázolásával prespektivát adott a vitához.

A cédulakatalógus m ár a modern korszak kezdetén problémákat okozott az LC- 
ben, elég az 1916. évi jelentésből idézni: a katalógusok növekedi ~ azonnali figyel
met követel -  irták . 1925-ben megállapították: kiutat jelentene a nehéz helyzetből, ha 
a cédulakatalógus jelentős részét kötetekben kiadnák, az évi 160 000 darabos cédula
gyarapodásból pedig időnként pótköteteket jelentetnének meg. 1944-ben azt is m egálla
pították, hogy a katalógus m érete és növekedése fenyegeti a katalógust, mint hatékony 
használati eszközt. De a m éretek m ellett a katalógus állapota, hibái is sok gondot 
okoztak. 1955-ben Seymour Lubetzky a katalógusok m egosztását javasolta név/cim  és 
tárgyszó katalógus részekre , ez utóbbinak továbbosztásával korszakok alapján, a r é 
gebbi korszak kötetkatalógusban történő kiadásával. Újabb tiz év múlva ism ét felm e
rült kötetkatalógusok kiadása, de a probléma csak nem oldódott meg. 1968-ban ú jra  
foglalkoztak a cédulakatalógusok krízisével és végre 1969-ben sor került a szolgála
ti katalógus kettéosztására: név/cim  és tárgyszókatalógusra. Az olvasói katalógus 
megmaradt szótárkatalógusnak.

"Az egymás m ellé helyezés" szabálya egyre több gondot okoz és az ú jra  meg
induló vitákon szóba került a katalógus befagyasztása, uj katalógus épitése az uj sza
bályok és gépi feldolgozás alapján. Különböző felm érések, helyzetkép készült és ja 
vaslatok a m egoldásra. Az egyetlen katalógus és a megosztott katalógus előnyeit, 
hátrányait elem ezték a különböző funkcionális kívánalmak szempontjából. A könyvtá
ron belül azonban nem sikerült egyetértést elérni, a referensz-szolgálat a javaslatok
ban nem látta biztosítottnak szolgáltatásai optimális folytatását. A feldolgozó főosz
tály szám ára nem m aradt más hátra, mint a kérdés megoldására további javaslatok 
kidolgozása. Ebben az alábbi következtetésekre jutottak:
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1 .  A tárgyszavak revízióját a meglévő katalógusban nem lehet végrehajtani. A 
katalógus megjavításának feltétele legalább a tárgyszavas rész  lezárása .

2. A név/cim  katalógus folytatható esetleg a változásoknál az utalás m ódszerei
vel élve, remélhetőleg hatására nem romlik jelentősen a katalógus szerkezete.

3. Uj besorolási szabályokat csak lezárt katalógusrészben lehet alkalmazni, a 
teljes katalógus átszerkesztése lehetetlen.

4 . Tárgyszókatalógusokat és bibliográfiákat legjobban meghatározott periódusok
ban lehet szerkeszteni, ezért meggondolandó, hogy az LC tárgyszókatalógusát 10 é - 
ves periódusokra osszák.

5. A név/cim  katalógus korszakokra osztása csak akkor csökkentené a költsé
geket, ha az uj nevek megállapításához nem kellene figyelembe venni a korábbi p e rió 
dus katalógusát.

6. Az egyetlen katalógus megszűnésével az előállott veszteséget pótolják az uj 
katalógus előnyei.

7. A lezárás időpontjaként a katalogizálás dátuma a kedvezőbb.
8. A javaslatok nem javítják a katalógus állapotát, de a megosztás könnyebbé 

teszi a régi részek színvonalának em elését.
Amikor a javaslat készült, 1972-ben, nem volt meg még a perspektívája sem 

a te ljes gépi feldolgozásnak. A MARC csak egy ré sz re  terjedt ki. A RECOM vizs
gálatok pedig világossá tették, hogy a régi leírások nagymennyiségű géprevitele nem 
reá lis  javaslat. A referensz-szolgálat a gépesítésben látta a megoldást, de amig ez 
meg nem valósul teljesen, nem fogadta el a döntést a katalógusok kérdésében.

Az elmúlt években a kilátások javultak és minden valószínűség szerin t 1979-80- 
ra  a teljes on-line kurrens katalogizálás megvalósul. Ez a kérdés újabb m egközelité- 
sét tette lehetővé, amelyet a referensz is elfogad, ez továbbá a kiindulópontja a régi 
katalógus so rsá ra  vonatkozó további tanulmányoknak is. E rrő l John C. RATHER a 
feldolgozó főosztály kutató részlegének vezetője szám olt be.

A központi kérdés: a belátható jövőben létrejön-e a várhatóan teljes gépi adat
bázis, ha ez megvan, folytatható-e egy kettős rendszer, és ha nem, mi legyen а 4 
kapcsolat az adatbázis és a régi cédulakatalógus között?

A cédulakatalógus élő, növekedésnek, változásnak, pusztulásnak kitett szerve
zet. Néhány grafikon mutatja be e tényezők hatását az LC katalógusára. Az olvasói 
katalógus növekedésének ütemét ábrázolja az első: 1944-ben kb. 5 m ill, cédulából 
állott, 1974-ben 20 m ill, körül van, 1984-re 30-35 m ill, cédulára lehet szám itani.
A szolgálati katalógus növekedése ennél erőteljesebb. Egész term észetes, hogy a 
növekedésnek komoly hatása van a katalógus minőségére - egyre kevésbé alkalmas 
változások átvezetésére.

Sokan nem is gondolják, milyen méretűek a változások egy katalógus életében. 
Ezt m utatja be a második ábra. Az 1938-ban készült cim leirások mintegy 40 %-át 
javították az évek során legalább egyszer, az 1958-ban készültekből mintegy 15 %, 
de még egy év alatt is az uj leirások 5 %-a került jav ításra . A javítások oka nem 
csak a hiba, a szabályalkotók tevékenységének következménye is .

A pusztulást mindenki ism eri, aki régi katalógusokkal dolgozik: elkopottak, 
piszkosak a cédulák, minél inkább használt egy le irás, annál jobban.

A harmadik ábra egy m atrix. Felvázolja az uj katalogizálási szabályok változá
sainak átvezetési lehetőségeit, a m ódszerek eredményét három  területen vizsgálja, 
és foglalkozik az egyes m ódszerek költségeinek nagyságrendjével is .

A gépi feldolgozás és adatbázis uj tényező, amely a cédulakatalógushoz hason
lóan szolgál bibliográfiai inform ációforrásként. A következő 5-6 évben mérföldkő
höz é r  az LC: a teljes kurrens feldolgozás közvetlenül gépi formában készül, az a -  
datbázis ugyanolyan könnyen megközelíthető lesz, mint egy katalógus.
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A katalógus fenntartása ma 600 000 $-ba kerül évente, hogy 1980-ban mennyi 
lesz költsége, elképzelhető. A kérdés: fenntartható-e a kettős rendszer, tovább épit- 
hető-e a cédulakatalógus a gépi adatbázis m ellett. A válasz határozott nem, a ka
talógusok lezá rásá ra  kényszerülnek. Ebben a helyzetben a kritikus kérdés: mi legyen 
a MARC adatbázisa és a nem MARC alapú régi katalógus kapcsolata? Az LC állo
mányából a régi katalógusban 5,1 m ill, kötet lesz feltárva, az uj adatbázis akkorára
1,3 m ill. lesz . A régi le irások gép re vitelének lehetősége egyenlő a semmivel, igy 
sokáig, talán örök időkre lesz meg a szakadék a két inform ációforrás között.

Mit is jelent ez a szakadék? A MARC adatbázis lesz a kurrens feldolgozás a -  
lapja és fo rrása . Igazi, közvetlen on-line katalogizálási rendszerben nem lehet ko
rábban feldolgozott, m ásutt lévő adatokkal dolgozni. Ha más forráshoz, a régi kata
lógushoz kell fordulni, akkor az on-line katalogizálás egyszerűen megszűnik. Hozzá
tehetjük, hogy ha az országos adatbázis decentralizált in p u tá ra  gondolunk, elenged
hetetlen, hogy minden résztvevő szám ára ism ert legyen az adatbázist irányitó h ite
les név- és tárgyszónyilvántartás. Ha ez az LC cédulakatalógusára épülne, te rm é
szetesen lehetetlenné válna. H iteles névjegyzékek kiadása sem vezetne célra , hiszen 
a név önmagában, ha nem egy adott műhöz kapcsolódik, nem mond sem m it. Tudomá
sul kell venni, hogy minden m ás adatbázisra való tekintet nélkül a gépi adatbázishoz 
viszonyitva kell katalogizálni, nem lehet állandóan a m últra támaszkodni.

A kapcsolat az uj adatbázis és a régi katalógus között igen érzékeny valami, 
komoly költséggel előállított értékes információk tömege van a katalógusban. A sze
mélynevekkel ellentétben a testü leti neveknél feltétlenül hasznosítani kell ezeket az 
információkat, a gépi adatbázisban hivatkozni kell a régi katalógusban használt fo r
m ára.

A vita persze  a r r a  irányul, hogyan hatnak az LC tervei a könyvtárakra. Min
den könyvtárnak magának kell eldöntenie, hogy mi szám ára a legjobb megoldás. A 
változások tudom ásulvételére és alkalm azására rendelkezésre állnak az előadás so
rán korábban felvázolt m ódszerek. Egyesek lezárhatják katalógusaikat -  ez az ut nem 
járhatatlan, am int azt a New York Public L ibrary példája m utatja.

A problémának sajnos nincs tökéletes megoldása, sőt talán még jónak mondható 
megoldása sem, de valamilyen cselekvésre kényszerülünk.

Az előadásokat részletesebb nyomtatott anyag egészítette ki, am elyet a ré s z t
vevők megkaptak. Mivel maguk az előadások ezeknek lényegére koncentráltak, ism e r
tetésükre részletesebben nem térünk k i. Az érdeklődőknek a mellékletek a KMK 
Könyvtárában rendelkezésére állnak.

A nagykönyvtárak álláspontját Judith CORIN, az UCLA program  egyik tervező
je és Joseph ROSENTHAL képviselték. Előadásaikat.egybevontan ism ertetjük . Mind
ketten saját könyvtáruk terveire  is k itértek .

Az LC tervezett változtatásai nehéz helyzet elé állitják az LC katalogizálását 
felhasználó könyvtárakat. Az ism ert problémák m ellett továbbiakra hívták fel a fi
gyelmet, amelyek a cimfej m egválasztásával, illetve változtatásával függnek össze, 
így a személynevek m egválasztása nemcsak katalóguskérdés, hanem a Cutter-szám ok 
változásával a raktározásban is komoly zavarokat okoz. Hatással lesz a szerzem é
nyezés nyilvántartásaira  is .

A felvetett nehézségekkel nem óhajtják az LC-t befolyásolni, hogy álljon el a 
változásoktól. E lism erik  a rendszeresen épített, következetes bibliográfiai adatbázis 
nagy értékét. De a nagykönyvtárak függősége, szoros kapcsolata az LC-vel jobb 
kommunikációt, több párbeszédet követel. Szeretnének biztosak lenni, hogy a válto
zások az események szervezett sorrendjében következnek be és hogy bevezetésük e -  
lőtt az LC közli e lhatározását. Két technikai célkitűzést igen fontosnak tartanak: a
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kurrens feldolgozás teljes gépesítését, amely megadja a változtatásokhoz szükséges 
kellő flexibilitást, továbbá könyvtáron belül és könyvtárak között az adatok igények 
szerin ti m egválasztására és cseré jére  ad lehetőséget;- a gépi hiteles nyilvántartáso
kat, különösen a hiteles névjegyzéket és a sorozatokra vonatkozó információkat.

Szerencsétlen elgondolás az egymás mellé helyezés szabályainak m egszünteté
se m ár most, a kurrens teljes feldolgozás 1980-ra tervezett létrejötte előtt. Hatása 
sok gondot és költséget okoz, felveti a katalógusok azonnali lezárását. Viszont sok
kal előnyösebb lenne a katalógusok lezárását az LC tervezett lezárásával, a gépi 
feldolgozással egyidőben és összhangban végrehajtani. A közbenső időt fel lehetne 
használni a nagykönyvtárakban is a gépesítésre, kellő idő m aradna tervezésre . Jó 
lenne, ha az LC is felism erné a katalógusok kollektiv lezárásának előnyeit.

Együtt kell munkálkodni a gépi hiteles nyilvántartás ellenőrzőrendszerén, va
lamint intenziven tanulmányozni kell a tárgyszórendszer revízióját is .

Foglalkozni kell a várható költséggel, beleértve a mikroformáju katalógusok
hoz szükséges felszereléseket, vagy a kötetkatalógusok kiadási költségeit is .

Paul FASANA-t, a New York Public L ibrary katalógusainak lezárásával és a 
gépi kötetkatalógusok rendszerének kiépitésével kapcsolatos tapasztalatai összefogla
lásá ra  kérték fel.

Két hatalmas katalógushálózatról volt szó: a tudományos könyvtárak 14 külön 
katalógusáról 30 m ill, cédulával és a 150 fiókkönyvtár cédulakatalógusáról. 1972-ben 
indult meg uj feldolgozásban a gépi előállítású foto-kötet-katalógusrendszer. Azóta 
a tudományos könyvtárak adatbázisába 200 000 cim, a fiókkönyvtárakéba 180 000 ke
rü lt. A rendszer hatékonynak és termelékenynek bizonyult. A beindításhoz a szem ély
zetet 18 hónap alatt készítették fel. Egyik rendszerrő l m ásikra való á ttérés megköve
teli a munkában lévő anyagok teljes felszám olását, egyes esetekben ez 15 éve feldol
gozásra váró műre is vonatkozott. A felszám olás egy évig elhúzódott. A katalógu
sok lezárását szinkronban végezték, de a hivatalos lezárás után csak 3 évvel sike
rü lt elérni, hogy minden cédula bekerüljön a katalógusokba. De ez még nem jelen
tette a katalógusok revízióját, he lyre á llítását. Hiszen m egőrzésre, film re csak rende
zetten kerülhetett. Jelenleg a 14 tudományos könyvtár régi katalógusa m ár kötetben 
kiadásra került, de a szolgálati katalógus m érete és az ezzel kapcsolatos költségek 
m iatt még kiadásra, illetve rendezésre vár.

A gépi technika hatékonyan és gazdaságosan pótolja a hagyományos katalogizá
lást és ami még fontosabb, képes összekötni a régi és uj katalógusokat, megkönnyí
ti a változások vezetését.

Hugh ATKINSON Ohio Stat-ből megállapította, hogy bár nagyságrendben különb
ségek vannak az egyes könyvtárak között, mindannyiuknak azonos problémával kell 
szembenézni. A költségektől eltekintve mindenki igényli az egységes, egyetlen, min
den információt tartalm azó katalógust. A cédulakatalógus e rre  pedig ma m ár alkal
m atlan. A cédulakatalógus m iatt nem sikerült az adatokat kívánt form ára lefordítani. 
Ohio döntött: nem folytatják tovább gyűjteményeik fe ltárását cédulakatalógusban, az 
eredeti katalogizáláshoz szükséges analíziseket sem tudják tovább végezni. Egyetlen 
járható  ut a decentralizálás, de elektronikus centralizálással összekötve. A könyv
tárakat általában önkiszolgáló m ódszerre l használják: ott a katalógus, az olvasó is 
m erje ki magát. A gépi rendszerben a rekord és a használó közé szakmai tudást 
helyezünk. A gépi rendszerben a keresés is egyszerűbb, lehetővé teszi akár a sza
vankénti keresést is, megoldja az utalásokat. Ha az LC á tté r a teljes gépesítésre 
a kurrens feldolgozásban, a transzliteráció  megoldása még elég nehéz lesz .

Rutherford ROGERS Yale-ből elism erte, hogy az LC katalógusa a legnagyobb 
bibliográfiai eszköz, hasonló megállapítást lehet tenni Yale katalógusaival kapcsolat-
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ban is . Ennek ellenére a katalógusok napjai meg vannak számlálva - egyszerűen nincs 
több hely szám ukra. Az LC példáját követni kell, minden feltétel nélkül el kell fo
gadni az automatizált on-line rendszert. A kérdés: fel tudnak-e készülni addigra,
hogy élvezzék a rendszer előnyeit. Egyet hangsúlyozni kell, a mindenki által használ
ható hiteles nyilvántartás elengedhetetlen feltétel.

A katalógusok megosztása a régi cédula és az uj rendszerre , nem jelenthet ne
hézséget, hiszen minden kutató legalább féltucat könyvtárban dolgozik különböző kata
lógusokkal. Hogy egy könyvtárban két katalógusban kell keresnie, ham ar megszokja. 
Már most is kiegészíti Yale-ban az alapkatalógust a gépi előállítású mikrofilmjegyzék 
a feldolgozás alatt álló müvekről.

Basil STUARD-STUBBS Kanadáról számolt be. Döntöttek, lezárják a cédulaka
talógust, m ert költséges, egyre költségesebb, sok helyet foglal e l.

Az országos központi katalógus problémáival három éve foglalkozik egy munka- 
bizottság, előreláthatólag itt is a gépesítésben találják meg a megoldást. B ár a te r 
minálok egyre kevesebbe kerülnek, teljes elterjedésükig egy közbenső időszakkal szá
molni kell. Angliai tapasztalatai alapján ezt a COM rendszerben látja, azaz a gépről 
közvetlenül m ikrofilm re vitt adatok rendszerében. Általában a használók ritkán i -  
génylik a teljes bibliográfiai le írást, ezért ezt másutt lehet tartani és a használók 
igényelte adatokkal lehet dolgozni. A régi katalógusok mikrofilm revitelével meg lehet 
terem teni az egyetlen nyilvántartást, egyesíteni lehet a megosztott katalógusokat.

A hozzászólások során első helyen az egymás mellé helyezés szabályaiból, i l 
letve megszüntetéséből adódó nehézségeket emlegették. Többen javasolták, hogy e sza
bály m egszüntetését hozza az LC összhangba a teljes kurrens gépi katalogizálással.
Az LC elism erte , hogy álláspontja további meggondolást igényel és hajlandónak mu
tatkozott álláspontja felülvizsgálatára.

A közvetlen on-line összeköttetés az LC adatbázisával még több év múlva va
lósul meg. Sajnos -  állapították meg az LC szakemberei - a gépesítés terén  minden 
erőfeszités tovább ta r t  és többe kerül, mint ahogy azt tervezik.

A transzlite rá lás  körül kialakult vitában felm erült, hogy a kutatók kisebbsége 
tud olvasni a kérdéses nyelveken, érdem es-e transzliteráln i, nem lenne-e célszerűbb 
külön katalógusokat épiteni. Aki a nyelven olvasni tud, jobban já r  az eredeti szöveg
gel. A nemzeti nyelven történő katalogizálás le lassítja  a feldolgozást. Érdem es meg
várni a döntés előtt egy k ísérle t eredményét: Nixon - Brezsnyev megállapodása alap
ján megindult a gépi szalagok cseréje  a két ország között. Egyelőre kisebb szalagok
ról van szó, ezeket az Atomerő Bizottság kapja meg és egyik program ja alapján 
transzlite rá lja .

Az előadások elsősorban tájékoztató jellegűek voltak, egy párbeszéd kezdetét 
jelentették, igy term észetesen határozatokra nem került sor.
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m ódszer Az uj szabályok- K övetkezetesek* Szétszóródnak-e K öltségnagyság-
kai kompatibilis 
le sz -e  minden 

le irá s?

lesznek-e a 
leírások?

a katalógusban 
a le írások?

rend

Régi le írások
revíziója igen igen nem

Régi leírások
áthelyezése igen nem nem 0000

Egymás mellé
helyezés nem igen nem 0

Utalások igen nem igen 00

Uj katalógus igen nem igen 000

A régi leírások revíziója azt jelenti, hogy uj le írások készülnek, mindhárom 
te rü le tre  az ideális, de legdrágább megoldás.

Az áthelyezést egyesek választólap-technikának is nevezik, a régi le írások  b e 
osz tásra  a régi cimfejekkel kerülnek át az uj cimfej helyére (legfeljebb ceruzával 
kijavítva) és a választólapra bizzák az eligazítást. A m ódszer sokat biz a katalógus
szerkesztőkre , azoknak kell felism erni, ha kiemelnek egy régi le írá s t, hogy bárm i 
van is a szövegben, milyen uj form a alá  kell besorolni.

Az egymás mellé helyezésnél a régi cimfejek tovább élnek, az uj szabályok 
csak a katalógusba először bekerülő uj cimfejeknél kerülnek alkalm azásra .

Az utalásos m ódszernél az uj szabály szerin t készült cim fejeknél utalni kell 
a rég ire  és fordítva.

Az uj katalógus határozottan kimondja a régi lezárásá t, ellentétben az utalásos 
m ódszerrel, ahol akkor kerül so r u ta lásra , ha a cimfej változik. Uj katalógusban 
automatikusan szakadás áll be a cimfejeknél. *

* Ez a kérdés a r ra  válaszol, hogy megváltozott cimfej esetén a katalóguson belül 
következetesek lesznek-e a régi cim leirások cim fejei az uj le írásokkal. Az áthelye- 
zéses m ódszernél a régi le írások régi cimfeje m arad. Az egymás m ellé helyezés
nél -  jó vagy ro ssz  a cimfej, mindegy -  egy cimfej form ája mindig következetes az 
összes leírásokon. Mind az utalásoknál, mind az uj katalógusoknál a régi leírások 
változatlanul maradnak, tehát nem következetesek az újakkal.
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