
Az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtára Könyvtári és tájékoz
tatási tézauruszának 3. kiadása

Könyvszemle

1959-ben alakult meg az Országos Széché
nyi Könyvtár (OSZK) keretében a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ. Ennek 
Könyvtártudományi Szakkönyvtára -  amely fő
ként az OSZK gyűjteményének megfelelő része
ire épült -  már 1960-ban 177 külföldi és 15 hazai 
kurrens könyvtártudományi periodikummal ren
delkezett (1991-ben 405 kurrens periodikummal). 
A Szakkönyvtár a Könyvtári Figyelőben és más 
időszaki kiadványaiban már 1959 óta rend
szeresen feltárta e periodikumok fontosabb köz
leményeit. A bibliográfiák anyaga egyre részlete
zőbb szakcsoportokra tagolódott, majd idősze
rűvé vált az anyag tárgyszavas feltárása, 
visszakereshetővé tétele.

így alakult ki, a Bóday Pál által irányított mun
ka eredményeképpen, az a 750 tárgyszót és kb. 
1000 utalót tartalmazó, szakrendi mutatóval is 
ellátott tárgyszójegyzék, amellyel megkezdték 
1969-ben a külföldi könyvtár- és tájékoztatás
tudományi folyóiratcikkeknek, 1970-ben pedig (a 
monográfiákat is felölelve) a magyar kiadványok
nak az átfogó feltárását, cédulakatalógus, ill. két 
kurrens kiadvány (Könyvtári és dokumentációs 
szakirodalom (KOSZ); A magyar könyvtári szak- 
irodalom bibliográfiája (MAKSZAB)) keretében. 
-  1975 végéig mintegy 23 000 dokumentumot 
tártak fel ezzel a tárgyszórendszerre!, amely köz
ben folyamatosan bővült és módosult, követve 
szakterületünk fejlődését, illetve a terminológia 
változásait.

1. E munka tapasztalatai alapján fejlesztette 
Horváth Magda ( KövendiDénes közreműködé
sével) a tárgyszórendszert tézaurusszá. Ennek 1. 
kiadása 1976-ban jelent meg, Könyvtári és tájé
koztatási tárgyszójegyzék; tézaurusz-tervezet 
címmel. Ez 1015 deszkriptort tartalmazott. A 
deszkriptorcikkekben szereplő kategóriák: szino
nima, genus, species, egész, rész, rokon. -  A fő
részt a szakrendi mutató mellett olyan betűren
des mutató egészítette ki, amely a deszkriptoro- 
kon kívül nemcsak a mintegy 1000 szinonimát 
foglalta magában, hanem a több szóból álló 
deszkriptorok, illetve szinonimák minden értel
mes, keresésre (hozzáférési pontnak) alkalmas 
permutált alakváltozatát is.
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A deszkriptorok két sajátos típusát is beve
zette ez a tézaurusz, a könyvtári-tájékoztatási 
szakterület sajátságaihoz igazodva. -  a) Mintegy 
60 „ szakterületi jelzőt” alkalmaz; ezeket önállóan 
nem lehet használni indexelésre, csak bizonyos 
főnévi formájú deszkriptorok mögé illesztve. A 
cédulakatalógusban, nyomtatott indexben ugyanis 
az az elsőrendű követelmény, hogy pl. a „szak- 
könyvtár” deszkriptorral indexelt dokumentumok 
mind együvé kerüljenek, ezen belül viszont cél
szerű elkülöníteni egymástól a kémiai, a mező- 
gazdasági, a műszaki, a zenei stb. szakkönyv
tárakra vonatkozó anyagot (ugyanez vonatkozik 
a bibliográfiák, az osztályozási rendszerek, a 
szaktájékoztatás stb. szakterületi változataira is). 
-  b) A dokumentumtípust jelölő deszkriptorok 
egy részét külön „forma” változatban is feltünteti. 
A könyvtár- és tájékoztatástudomány szakiro
dalma ugyanis jelentős részben nem magukkal a 
tárgyakkal, jelenségekkel, hanem a rájuk vonat
kozó dokumentumokkal foglalkozik; ezért célsze
rű megkülönböztetni az indexelésnél az olyan 
dokumentumot, amelynek tárgya pl. a kézikönyv 
mint dokumentumtípus (tehát amely a kéziköny
vek könyvtári feldolgozásával, használatával stb.
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foglalkozik), attól a dokumentumtól, amely műfa
ja, formája szerint maga is kézikönyv.

A tézaurusz alapján 1976-1991 között további 
kb. 46000 cikket dolgozott fel a Szakkönyvtár 
(ebből külföldi anyag a felénél valamivel többet 
tett ki). Egyúttal 1976-tól kezdve (az addigi, ETO 
szerinti feltárás helyett) a tézaurusz alapján inde
xeli a monográfiákat is, 1992-ig mintegy 14 000 
tételt, külön tárgyszókatalógusban tárva fel tartal
mukat.

2. A deszkriptoranyag folyamatos revíziója 
tette szükségessé 1987-ben egy házi használatra 
szánt új munkapéldány megszerkesztését. 
(Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz. 2., revideált 
kiadás. Előzetes munkapéldány!) Ez a 2. kiadás 
előzetes formája lett volna; a 10 év alatti változá
sokat áttekinthetővé téve vitaanyagként szolgáit 
az új kiadás kidolgozásához a Szakkönyvtár 
munkaközössége számára. Időközben azonban 
megindult a Szakkönyvtár számítógépesítése, ez 
a tézaurusz használatának új lehetőségét nyitotta 
meg, s visszahatott a szerkezetére is. így a 2. ki
adás nem is jelent meg végleges, hivatalos for
mában; radikálisabb átalakításra volt szükség.

A munka gépesítésének első fázisaként gép
re került (a nyomtatott forma további kiadásával 
párhuzamosan) mind a magyar, mind a külföldi 
cikkek kurrens bibliográfiájának anyaga, az 1986. 
évfolyamtól kezdve. Ez a MANCI (MAgyar és 
Nemzetközi Cikkek) adatbázis 1992 áprilisában 
több mint 14 000 tételt tartalmaz.

3. A tézaurusz újabb, 3. kiadása először gépi 
formában (THES adatbázis) készült el, 1991-ben 
a Micro-ISIS 2.3 változatához mellékelt tézau- 
ruszkezelő program alapján (a helyi szükségle
teknek megfelelő, Novák István által kialakított 
módosításokkal). Erről kinyomtatva jelent meg 
1992-ben a Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz

(3. kiadás). Ez 1144 deszkriptort és kb. ugyaneny- 
nyi utalót (szinonimát) tartalmaz.

A deszkriptorcikkek szerkezete a gépi prog
ramnak megfelelően egyszerűsödött: „genus” és 
„egész” helyett csupán „fölérendelt” fogalom, 
„species” és „rész” helyett „alárendelt” fogalom 
szerepel bennük; megmaradt a rokon fogalmak 
csoportja (ez bizonyos esetekben a deszkriptor- 
ral ellentétes fogalmat is feltünteti). A kategóriák 
jelölése -  H, F, A, X -  a magyar nyelvű tézauru- 
szokra vonatkozó 1976. évi szabványt követi. -  
Az előző kiadásokhoz képest jóval több D-cikk- 
ben szerepel magyarázó jegyzet (NB jelzéssel, 
mindjárt a D alatt), hogy tisztázza a deszkripto- 
rok jelentését, alkalmazásának módját, változás 
esetében jelezze annak előzményét. (A változá
sok követésének megkönnyítése végett mind
egyik D-cikk fejrovatában szerepel az illető D 
használatba vételének dátuma is.)

Mindegyik D-cikk feltünteti a D szakjelzetét. A 
szakrendi mutató 15 nagy csoportba, azokon be
lül laza hierarchikus rendben ad áttekintést a 
deszkriptorokról. Az előző kiadásokhoz képest 
főként a könyvtártechnológia, a feldolgozó mun
ka és a tájékoztató munka szakcsoportjának 
anyaga és belső szerkezete változott meg.

A betűrendes mutató mintegy 5200 tételt tar
talmaz: a deszkriptorokat és szinonimáikat, vala
mint értelmes permutált alakváltozásaikat. -  A 
THES adatbázis, mivel e mutató anyagát is ma
gában foglalja, alkalmas a deszkriptorok, illetve 
szinonimáik anyagában való böngészésre is. Ha 
az a kifejezés, amellyel a használó keresni sze
retne, szerepel a szinonimák vagy a permutált 
alakok között, betáplálásakor megjelenik a meg
felelő deszkriptor, s ezután megjeleníthető a tel
jes D-cikk. (A Szakkönyvtár a nyomtatott kiadvá
nyon kívül a THES adatbázist is terjeszti.)

Kövendi Dénes

A 200. NÉMET OLVASÓKLUB nyílt meg Rostockban 1992 elején. A mainzi Olvasás Alapítvány 
támogatásával 13 éve szerveznek országszerte ilyen intézményeket (már a keleti országrészben is 26 
létesült). Az érdeklődők itt szakmai segítséget kapnak szabadidejük érdekes eltöltéséhez (kirándulás, 
sport, játék formájában) s az élményekkel kapcsolatos olvasmányok kiválasztásához. Elsősorban a 

hátrányos helyzetű fiatalokat igyekeznek bevonni az olvasóklubok munkájába, akik otthon nem kapnak 
ösztönzést az olvasásra -  de foglalkoznak olvasni frissen tanult felnőttekkel, pszichikai károsodásban 
szenvedőkkel stb. is, a helyi adottságoknak megfelelően. Szervezetileg is sokfélék: kapcsolódhatnak 

könyvtárhoz, iskolához, művelődési házhoz, de létrejöhetnek önálló társadalmi kezdeményezés
formájában is.

(DBI-Pressespiegel, 1992. febr.)
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