
Terveink szerint évente több alkalommal jelentkezünk majd 
új „mini-rovatunkkal", hogy az adatcsere formátummal és a 
konverzióval kapcsolatos aktuális kérdésekről beszámoljunk. 
A rovatot Sipos M árta  (OSZK) és kollégái állítják össze a 
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Történeti összefoglalás

A világon ma körülbelül 50 különböző 
MARC-formátum létezik, az Európai Közösség or
szágainak nemzeti könyvtáraiban 10-féle MARC- 
formátum használatos.1 Valamennyiük közös 
eredete, alapja a Library of Congress 1962-ben 
indult, géppel olvasható katalogizálási (Machine 
Readable Cataloguing, MARC) projectje.

A könyvek feldolgozására készült MARC-for- 
mátumot hamarosan továbbfejlesztették, hogy a 
többi dokumentumtípus feldolgozására is alkal
mas legyen. A többes szám itt az amerikai és az 
angol közös erőfeszítéseket jelenti, az eredmé
nyeket tükröző első, később nemzetivé terebé
lyesedő MARC-formátumok a már kezdetektől 
meglévő eltérések miatt külön-külön jelentek 
meg, a Library of Congress (LCMARC) és a Brit
ish National Bibliography (BNBMARC) formátu
ma is 1968-ban. A mindkét országban sokasodó 
(és eltérő) számítógépes fejlesztések vezettek a 
későbbiekben a USMARC és a UKMARC-formá- 
tumot leíró dokumentumok, illetve, kézikönyvek 
megjelentetéséhez, hogy az eltérő hazai gyakor
latokat éppen a kommunikáció érdekében közös 
mederbe tereljék. Közben természetesen a 70-es 
években is folytatódtak a Library of Congress és 
a British Library között a kompatibilitás és a harmo
nizáció megteremtésére irányuló erőfeszítések.

A UNIMARC megjelenése előtt kifejlesztett 
(főleg nemzeti) MARC-formátumok mind az 
LC/US vagy a BNB/UK MARC-formátumon ala
pulnak, egyesek az eredeti formátumot szinte 
szóról szóra átvették, másokon mind a két for
mátum hatásai fellelhetők, néhol a helyi gyakorlat 
vagy szolgáltatási cél, máshol az adott számító- 
gépes rendszer határozta meg az eredetitől való 
eltérést. (US és/vagy UK alapú például a német 
MAB, a dán DANMARC, a spanyol IBERMARC, 
az ausztrál AUSMARC, vagy az olasz ANNA- 
MARC 1985-ig.)
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A különböző MARC-formátumok elterjedé
séből adódó problémák részben megoldódtak az 
ISO 2709 (=MSZ 193 Mágnesszalagos bibliográ
fiai adatcsere-formátuma. A rekordok szerkeze
te) szabvány elfogadásával. A nemzeti könyvtá
rak által kifejlesztett, saját nemzeti formátumok 
szinte egyetlen közös vonása az azonos rekord
szerkezet, az ISO 2709 nemzetközi szabvány al
kalmazása. Az ISO szerkezet mind a mai napig 
az alapja az olyan belső vagy nemzeti formátu
moknak, valamint a könyvtárakon kívüli, leggyak
rabban kereskedelmi formátumoknak, amelyek 
igényt tartanak valamilyen fokú kompatibilitásra 
más rendszerekkel vagy formátumokkal. Az or
szágonként, de talán helyesebben: nyelvterüle
tenként eltérő katalogizálási szokásokat és gya
korlatot tükröző, eredetük vagy időrendbeli meg
jelenésük miatt különböző ISO 2709 rekordszer
kezetű adatcsere-formátumok MARC betűszavá
ban a C már nem Cataloguing-ot, hanem Com- 
munication-t jelent. (Mint ahogy az 1982-ben kia
dott USMARC Alapelvek kimondja: bibliográfiai 
rendszerek közötti rekordcsere szabályait előíró 
kommunikációs formátum.)

Az IFLA a 70-es évek közepén olyan csere- 
formátum kifejlesztését határozta el, amelynek 
elsődleges célja nem egy(etlen) formátum nem
zetközi adaptációja volt, hanem olyan formátum 
kialakítása, amely kiküszöböli két-két nemzeti 
formátum közötti konverziós programok sokasá
gának szükségességét. Az IFLA Állandó UNI- 
MARC Bizottsága (Permanent UNIMARC Com
mittee, PUC) úgy foglalt állást, hogy minden or
szágnak legyen saját nemzeti adatcsere-formátu
ma, ugyanakkor pedig mindenütt a nemzeti köz
pont legyen felelős a rekordoknak a nemzeti for
mátumról a nemzetközi formátumra fordításáért. 
Ez a nemzetközi csereformátum az először 1977- 
ben publikált UNIMARC. Néhány ország egysze
rűen honosította a UNIMARC-ot, mások a UNI- 
MARC-on alapuló saját nemzeti MARC-formátu- 
mot hoztak létre. (UNIMARC alapú például Hor
vátország, Portugália, Görögország formátuma, 
a dél-afrikai SAMARC, a szlovén COMARC, vagy 
az olasz ANNAMARC 1985-től.)2

A felsorolásban nem szabad megfeledkez
nünk az elsősorban a referáló és indexelő szol
gáltatások szempontjait (is) figyelembe vevő, e 
téren kizárólagos szerepre szánt, 1984-ben pub
likált Common Communication Format-ról (Közös

Adatcsere Formátum, CCF) sem, amely főleg 
nemzetközi szervezetekben használatos, szá
mos fejlődő ország adatcsere-formátumának az 
alapja, sőt rugalmassága miatt belső formátumok 
alapjává is vált.3

Jellemzők

A MARC-formátumok összetevői (rekord
szerkezet, tartalomjelölők, adattartalom) közül a 
tartalomjelölők azok, amelyek az érvényes 
könyvtári szabványokban előírt adatelemeket a 
gépi feldolgozás és az adatcsere érdekében egy
értelműen azonosítják. Meghatározzák az adat
mezők hívójelét, az egy-egy mező egészéről to
vábbi információt hordozó indikátorokat, az 
egyes adatelemeket azonosító almezőazonosító- 
kat, illetve ezek értékeit. Nagy általánosságban 
azt mondhatjuk, hogy a MARC-formátumú bib
liográfiai rekordok hierarchikus szerkezetűek: a 
rekord mezőkből áll, a mező almezőkből.

A MARC-formátumokat leíró dokumentu
mokban minden hívójelről és minden almezőről 
külön-külön előírják, hogy ismétlődhet-e vagy 
sem, kötelező-e, felvétele csak valamely feltétel
től függően kötelező, vagy csak megengedett. 
Megadnak bennük továbbá bizonyos, a számító- 
gépes feldolgozáshoz elengedhetetlen, illetve ott 
használatos információt, vagy hivatkoznak az ott 
érvényes szabványokra (pl. rekordhatárjel, ka
rakterkészlet, vagy rekordszolgáltatásnál a re
kordméret). Bizonyos alapvető kérdésekben tel
jes az egyezés a különböző formátumokban. Pél
dául az almezőazonosító mind a USMARC, mind 
a UNIMARC, mind a HUNMARC esetében két 
karakter, amit mindhárom adatcsere-formátum 
rekordfejében a 11. pozíción jeleznek. Az első ka
rakter az almezőhatárjel, amelynek az MSZ 193 
szerint „Az almezőazonosító első vagy egyetlen 
karakterének az MSZ KGST 359 szerinti elem
határjelnek kell lennie.” (Az MSZ KGST 359 ‘Az 
adatfeldolgozás alfanumerikus karaktereinek 
osztályozása, megnevezése és jelölése’ szab
vány.) Ennek értéke hex 1F. A második karakter, 
az almezőjel a HUNMARC eseténben a latin abc 
kis- vagy nagybetűje vagy szám. Az almezőha
tárjel ‘1F’ kérdésében valamennyi adatcsere-for
mátum azonos értéket ír elő, a grafikai jelölés pe-
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dig konvenció kérdése, amelyet minden formátu
mot leíró dokumentum bevezetésében jeleznek.

Egységesítési törekvések

A közös indulás, azonos könyvtári katalogi
zálási szabályzat (Anglo-American Cataloguing 
Rules, AACR), némileg eltérő fejlődés, de legfő
képpen a párhuzamosság okozta helyzet indítot
ta arra a Library of Congress-t és a British Li- 
brary-t, hogy az adatcsere érdekében nemzeti 
formátumaikat közelítsék egymáshoz, megvizs
gálják, melyek azok az alapvető sajátosságai a 
UKMARC-nak, amelyek nem szerepelnek a US- 
MARC-ban, mint ahogy ilyen felmérés a US- 
MARC és a kanadai CANMARC között már évek
kel ezelőtt elkészült. A besorolási adatok terüle
tén meglévő problémák és az ennek kiküszöbölé
sére indított program (Name Authority Coopera
tive Programm, NACO) keretében végzett több 
évi egyeztetés vezettek oda, hogy a közelmúlt
ban a két könyvtár megállapodást írt alá katalogi
zálási politikájuk közelítéséről, valamint közös 
angol-amerikai besorolási adatok állománya 
(Anglo-American Authority File, AAAF) építésé
ről.4 MARC-formátumaik harmonizációjának 
eredményeképpen különösen a tárgyszavak egy
séges kezelésének területén várható ugrásszerű 
változás. Újabb MARC-formátumot nem szán
dékoznak létrehozni, de a fenti közös erőfes
zítések után sokkal eredményesebben vehetnek 
át egymástól rekordokat.

A szabványok általában -  ha könyvtári szab
vány, akkor szinte természetszerűen -  alternatí
vákat tartalmaznak, amelyek között választani le
het; a választást „házi” szabályzatban rögzítik, 
hogy legalább egy-egy alkalmazáson belül követ
kezetesség legyen (lehessen). Minél több könyv
tári alkalmazás „házi” szabályzata egyezik, annál 
könnyebb köztük az adatcsere.

A konverzióról általában

Az országonként eltérő könyvtári szabvá
nyok követelményeinek és a „helyi” működési 
környezet talaján szükségszerűen (és jogosan)

létrejött MARC-formátumok sokasága és az adat
csere iránti rohamosan növekvő igény miatt az 
egyik rendszerről a másikra való konverzió lett 
napjaink egyik legnagyobb problémája, eltekintve 
most a nyelvi nehézségektől. A számos kifejlesz
tett konverziós program hátránya, hogy mind
egyik csak egy speciális MARC-formátumról egy 
másik speciális MARC-formátumra (pl. OCLC- 
MARC-ról HUNMARC-ra) konvertál, komoly 
programozási gyakorlatot igényel a legapróbb 
módosítás vagy kiegészítés beépítése, és a for
dított irányú adatcserénél (pl. HUNMARC-ról 
OCLC-MARC-ra) pedig megint kezdődik az 
egész elölről, új programot kell készíteni.

A gazdaságilag hatékonynak egyáltalán nem 
nevezhető helyzet késztetett arra, hogy az 
Európai Unió Könyvtári Programján belül kifej
lesszék a UseMARCON-t.5 A felhasználó irányí
totta általános MARC átalakító (User Controlled 
Generic MARC Converter) egy eszköz, egy olyan 
programrendszer, amely bármely MARC-formá- 
tum ról bármely MARC-formátumra konvertálja a 
bibliográfiai rekordokat. Mind az input, mind az 
output formátumnak természetesen ISO 2709 
kompatibilisnek kell lennie. A program az UNI- 
MARC-formátumot használja mintegy belső kap
csolóként. Táblavezérelt, az átalakítás szabályát 
mind az input, mind az output oldal minden egyes 
adatelemének minden egyes jellemzőjéről (is
métlődés, kötelezőség) külön-külön meghatároz
za. Magában foglalja a kódolt adatok (pl. ország
kód, intellektuális szint) megfeleltetésének táblá
zatait. Mivel a különböző MARC-formátumok kü
lönböző karakterkészletek alkalmazását teszik 
lehetővé, a UseMARCON szoftver része az input 
rendszerben használatos egyes karakterkódok
nak az output rendszerben létrehozandó megfe
lelőjét tartalmazó táblázat is. Szintaktikai ellenőr
ző programok felügyelik az adatszerkezet, a tar
talomjelölők és átalakítási szabályaik, a kódolt 
adatok, a karakterek érvényességét.

A UseMARCON-t mind MS Windows (3.1 x 
és ‘95), mind Unix Motif környezetre kifejlesztet
ték. Működhet lépésről-lépésre, párbeszédes 
vagy batch üzemmódban. Nem kíván programo
zói ismereteket. A könyvtáros maga ellenőrizheti, 
illetve irányíthatja a rekordkonverziót, szükség 
esetén a helyi igényeknek megfelelően szer
kesztheti a konverziós táblázatokat. Természete
sen a konverziós táblázatok felhasználói paramé
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terezése maximális hozzáértést kívánó, nehéz és 
időigényes munka lesz még a várhatóan nagyon 
felhasználóbarát környezetben is, megköveteli a 
forrás és a cél MARC-formátum igen alapos, apró 
részletekbe menő ismeretét.

A UseMARCON project 1994 februárjában 
kezdődött, a kifejlesztett szoftver tesztelése nap
jainkban fejeződik be, terjesztéséről 1997 elején 
lehet bővebbet megtudni.6

HUNMARC -  USMARC összevetés

Az érvényes magyar könyvtári szabványok 
előírásainak figyelembevételével készült ‘HUN
MARC : a bibliográfiai rekordok adatcsere formá
tuma' c. kiadvány 1994-ben jelent meg. Az Or
szágos Széchényi Könyvtár a hazai impresszum 
számítógépes rekordjainak szolgáltatását ezzel 
egyidejűleg kezdte meg HUNMARC-formátum- 
ban (‘Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek CD- 
ROM adatbázisa’, majd 1996-tól ‘Magyar nemzeti 
bibliográfia. Könyvek bibliográfiája’ félhavi füzetei 
hajlékony mágneslemezen). A nemzeti könyvtár 
mindig teljességre törekedett az adatfelvétel 
szintjén, a részletes szerkezetből könnyen alakít
ható a felhasználó, a rekordot fogadó, letöltő igé
nyeinek, illetve adottságainak megfelelő szerke
zet.* Az előző fejezetben említett konverziós táb
lázat kitöltéséhez is elengedhetetlen, hogy az 
adott két formátumot módszeresen összehason
lítsuk, számba vegyük az egyezőségeket és a kü
lönbözőségeket. A továbbiakban a HUNMARC 
és a USMARC-formátum között tesszük meg ezt 
nagy vonalakban, egyáltalán nem modellértékű
ként, inkább a HUNMARC-formátum használatá
val kapcsolatban felmerült felhasználói kérdések 
alapján.

1. Néhány, a HUNMARC-ban nem alkalma
zo tt USMARC-mező:

A nem alkalmazott USMARC-mezőket illető
en a következőket bocsátjuk előre: a HUNMARC 
előkészítés alatt álló második kiadása további

* Erről a kérdésről részletesebben a Könyvtári Figyelő 
1995/2. számában megjelent tanulmányában írt az 
OSZK Fejlesztési Osztály.

adatelemeket és egyéb dokumentumtípusra jel
lemző adatelemeket is fog tartalmazni. Az állo
mányi adatokra vonatkozóak kivételével az aláb
biak már csak ezért sem különösebben jelentő
sek és csak a tájékoztatás érdekében említünk 
néhányat a felhasználói észrevételek közül:

066 Character Sets Present - Ez a mező 
eleve nem kötelező, feladata, hogy figyelmeztes
sen, ha más karakterkészletet alkalmaznának, 
mint az ASCII, az ANSEL stb. szerinti. A hazai 
gyakorlat szempontjából felesleges, és erre vo
natkozóan a HUNMARC előszavában található 
útmutatás: „... az alkalm azott karakterkészletet il
letően a cserében résztvevő felek m egállapo
dása szükséges”.

654 Subject Added Entry - Faceted Topi
cal Terms - a kihagyás indoka: Magyarországon 
nincs fazettás osztályozási rendszer

850 Holding Institution - A 850-es mező ál
lományi adatot tartalmazna. Ilyent eleve nem tar
talmaz a HUNMARC első kiadása, és az előszó
ban ez pontosan szerepel is: „Nem terjed k i az á l
lományi adatok közlésére.” Mindenesetre 
amennyiben fölvesszük a 850-es mezőt, feltétle
nül fel kell vennünk az adatcsere-formátumba a 
„852 Location” mezőt is, de akkor már nem árt 
gondoskodni a többi, a bibliográfiai rekordba 
ágyazható állományi adatra vonatkozó mező for
mátumba illesztéséről sem (853, 854, 855, 863, 
... 866 ... stb.). Nem feltétlenül jelent megoldást 
egy-két újabb mező felvétele. Minden esetben az 
esetleg láncszerű következményekkel is számol
ni kell.

Természetesen a 856 Electronic Location 
and Access és főleg a 886 Foreign MARC In
formation Field mezők feltétlenül szerepelni fog
nak a következő kiadásban.

2. Néhány, a USMARC-ban nem szereplő 
HUNMARC-mező:

Az 588 Megjegyzés a fizikai jellemzőkről
azért került bele a HUNMARC-ba, mert a bibliog
ráfiai leírás adatcsoportjaira tehető megjegyzé
sek közül ez az egy -  különös módon -  hiányzik 
a USMARC-ból. (Lásd még MSZ 3424/1 'Bibliog
ráfiai leírás. Könyvek’ szabvány 4.6.2. A leírás 
adatcsoportjaival illetve adatelemeivel kapcsola
tos m eg jegyzések )

741 Párhuzamos cím, 742 Egyéb címvál
tozat, 743 Borítócím, 744 EIőzménycím/Ko
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rábbi cím, 745 Folytatáscím - Ezek, az informá
ciókeresésben különösen fontos adatok a US- 
MARC 246-os mezőjében szerepelnek. A US- 
MARC 1991-es (kiegészítőkkel ellátott) kiadása 
szerint azonban csak időszaki kiadványok leírása 
esetén alkalmazhatták, noha könyvnek is lehet 
például párhuzamos címe, hát még borítócíme, 
ami igazán inkább erre a dokumentumtípusra jel
lemző. Nagyobb probléma az, hogy a 246-os me
zőben nincs lehetőség a rendezésből kihagyandó 
karakterek számának jelölésére, ugyanis az indi
kátorpozíció a különböző típusú címek jelölésére 
szolgál. Nyilvánvaló, hogy mindegyik említett 
címtípusban előfordulhat címkezdő névelő. A 
probléma szempontjából tehát hiába szűnt meg a 
USMARC legújabb kiadása szerint a dokumen
tumtípusonkénti alkalmazás. Logikailag is a 740 
További cím „közelében” van a helyük a felsorolt 
címtípusoknak, szerkezetük (indikátoraik, alme- 
zőik) ezzel analóg.

3. A USMARC egy, a HUNMARC két (vagy 
több) adatelemben tartalmazza ugyanazt

Itt a HUNMARC egyik legjellemzőbb tulaj
donságával, az adatelemek szintjén a hazai 
szabványoknak és a nemzetközi előírásoknak 
megfelelő, elengedhetetlen részletezettségével 
találkozunk. A részletes szerkezetből mindig ki
alakítható az egyszerűbb, de semmilyen adat
csere-formátummal sem lehet automatizáltan 
megoldani az adatcserét, ha a küldő adatai 
összevontabba k, mint a fogadóé. Vagyis HUN- 
MARC-ból USMARC-ba való konvertáláskor 
nincs probléma, összevonjuk az adatelemeket, 
de a fordított irányú konverziónál mindenképpen 
szabványellenes adatot kapunk.

Legjellemzőbb, s a mindennapi gyakorlatban 
lépten-nyomon előforduló példa erre a 100, 600, 
700, 870 hívójelű személynév mezőkben a veze
téknév -  egyéni név szerkezetű besorolási adat, 
ami a USMARC-ban egyetlen $a almezőbe, a 
HUNMARC-ban pedig $a és $j almezőkbe kerül.

Nézzük meg Robert Burns nevének kódolá
sát (eltekintve most a további adatelemektől):

Rendkívül fontosnak tartjuk a besorolási 
adat rendszó, egyéb elem, kiegészítő részének 
egyértelmű jelölését, aminek igazolásául egy 
kicsit hosszabban idézünk az MSZ 3440/2 ‘A bib
liográfiai leírás besorolási adatai. Személyek ne
vei’ szabványból: „1.5. Az egységesített név ele
m eit m indig azonos sorrendben kell leírni. A név  
rendszónak m inősülő elemét (elemeinek együt
tesét) a besorolási adat első elem eként (elemei
ként) kell leírni. A rendszónak m inősített elemet 
(elemeket) a név további elemeitől tipográfiailag  
vagy más módon (például: aláhúzással) meg kell 
különböztetni. ... Ha az egységesített névben a 
névelemek sorrendje a szem ély névhasználatától 
eltér, a sorrendcserét je lö ln i ke ll (Id. 1.11.).’’ 
„1.11. A besorolási adatban a személynevet az 
alábbi írásjelekkel kell kiegészíteni:

- ha a besorolási adatban a névelemek sor
rendje a személy névhasználatától e ltér (Id. 1.5.), 
a sorrendcserét a hátravetett névelem et (a hátra
vetett névelemek közül az első névelemet) m eg
előző vesszővel (,) kell je lö ln i;

- többszörös sorrendcsere esetén m inden 
egyes sorrendcserét az e lőírt módon je lö ln i kell;"

A USMARC-ban a fenti szerkezetű besorolá
si adat esetében nincs lehetőség a rendszó és az 
egyéb elem megkülönböztetésére. A leggyako
ribb előfordulást figyelembe véve feltételezhetjük, 
hogy a USMARC-ban minden rendszó értékű 
részt vesszővel zárnak le, s a konvertáló prog
ramba ezt beépítve az esetek többségében szab
ványos eredményt kapunk. Arany János eseté
ben azonban már nem ez a helyzet.

Ha a címleíró, legyen az akár amerikai, akár 
holland (ők használnak például csereformátum
ként USMARC-ot) helyesen, szabványosan veszi 
fel az adatot, akkor például a magyar és a japán 
személynevek esetében a rendszó értékű részt 
nem zárja le vesszővel (lásd Names o f persons: 
national usages for entry in catalogues). A for
mátum nem írja, nem írhatja át a könyvtári sza
bályokat!
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Megjegyezzük, hogy a UKMARC-formátumban 
is két, $a és $h almezőbe kerülnek a tárgyalt adat
elemek ($aBurns$hRobert és $aArany$hJános), 
ennélfogva a minősítés nem szenved csorbát, a 
rendszót megkülönbözteti az egyéb névelemtől, 
„csak” az automatikus központozás eredményez 
Arany János esetében nem szabványos név
formát.

További példaként említendő a 245 Cím és 
szerzőségi közlés mező szerzőségi közlés adat
elemének részletezettsége a HUNMARC-ban, 
ahol a USMARC egyetlen $c almezőjének $c 
(első elsődleges szerzőségi közlés), $e (második 
és minden további elsődleges ...), $i (első másod
lagos ...), $1 (második és minden további másod
lagos ...), $H (párhuzamos első elsődleges ...), 
$E (párhuzamos második ...), $1 és $L almezőkre 
való bontásával a teljesen automatikus közpon
tozás oldódott meg, valamint annak a lehető
sége, hogy a közművelődési központi katalógus- 
cédulákon ne szerepeljen másodlagos szerzősé
gi közlés.

4. Indikátorok eltérő értelmezése, illetve 
használata

A USMARC-ban a 100-as hívójelű mező 
(Személynév -  főtétel) második indikátorának 
lehet 1-es értéke is. Erről már az 1989-es US
MARC kézikönyvben szerepelt, hogy elavult, a 
kurrens rekordok nem tartalmazzák ezt az indi
kátorértéket, amely azt fejezi ki, hogy a főtétel 
(első besorolási adata) egyben a mű tárgya is, 
ennélfogva a tárgyi melléktételt elhagyják. A tár
gyi melléktétel elhagyásának gyakorlatát, ha az 
azonos volt a főtétellel, általában nem alkalmaz
ták, mint azt a USMARC kézikönyv megjegyzés
ben közli. A hazai gyakorlatban is független a tár
gyi melléktételek felvétele, az említett indikátor
érték HUNMARC-ból való kimaradásának oka 
nyilvánvaló.

A 245-ös mező (Cím és szerzőségi közlés) 
első indikátorának értékeiről sem fordítva ren
delkezik a HUNMARC, mint a USMARC -  mint 
azt sokan hozzászólásukban kifogásolják -, ha
nem pozitív megfogalmazásban. Nem azt mond
ja, hogy nem melléktétel, hanem kimondja, hogy 
főtétel; szabatosan fogalmazva: a főtétel első be
sorolási adata a 245-ös mező megfelelő alme- 
zője, almezői (v.ö. MSZ 3423 ‘Leíró katalógusok

bibliográfiai tételeinek szerkesztése’ szabvány
család).

A 110, 610 és 710-es mezőkben (Testületi 
név) az első indikátor 1-es értékének értelme
zése nem eltérő: a Jurisdiction name” megfe
lelője a magyar szabvány szerint (MSZ 3440/3- 
83 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testü
letek neve 3. szakasz): „államhatalmi és állami
gazgatási szervek egységesített neve”.

5. Központozási eltérés
A két -  USMARC és HUNMARC -  formátum 

közötti konverzió egyik legtöbb nehézséget oko
zó, de számunkra égetően fontos kérdése, hogy 
az USMARC-formátumban az adattartalom ré
szének tekintik a központozási jeleket, ráadásul a 
rekord bibliográfiai leírás részében az ISBD-k 
előírásaitól (MSZ 3424 szabványcsalád) eltérően 
az adatelemet megelőző adatelem tartalmának 
végén helyezik el a következő adatelemet a 
szabványok szerint megelőző központozási jelet, 
ami így erősen előfordulás függővé teszi a köz
pontozási jel bevitelét, ráadásul megfosztja a re
kordot fogadó, felhasználó intézményt annak a 
lehetőségétől, hogy bizonyos adatelemeket ne 
vegyen át a saját adatbázisába (v.ö. például egy
szerűsített leírás).

Nézzük az alábbi két példát a USMARC 
kézikönyvből:

245 10$aPrivate eyeballs :$ba golden treasury .. 
245 04$aThe plays of Oscar Wilde /ScAlain Bird

.

Az első példában a $b almezőben lévő 
alcímet megelőző szóköz kettőspont, míg a 
másodikban a $c almezőben lévő (első) szer
zőségi közlést megelőző szóköz dőltvonal szere
pel az $a almezőben lévő főcím végén. (HUN
MARC-ban egyik esetben sem tartalmazna 
központozási jelet a mező: 245 10$aPrivate eye- 
balls$ba golden treasury és 245 04$aThe plays 
of Oscar WildeScAlain Bird.) * **

* MSZ 3563-80 Könyvek nemzetközi azonosító száma 
(ISBN)

** MSZ ISO 2108: 1994 Információ és dokumentáció. 
Könyvek nemzetközi azonosító számozása (ISBN)
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A 020-as (ISBN) mező ‘a’ almezőjének
központozásához a következőket szeretnénk 
megjegyezni: A régi ISBN szabvány* szerint: „Az 
ISBN számcsoportjait szóközzel kell elválaszta
n i”. Az új ISBN szabvány** szerint pedig: „A ré
szeket szóközzel vagy kötőjellel kell elkülöníteni 
(elválasztani)” . A USMARC kézikönyv az input 
megállapodások között ismerteti, hogy jóllehet a 
szabvány szerint kötőjellel vagy szóközzel kell 
megjeleníteni az ISBN-t, az USMARC rekordban 
ezek egyike sem szerepel, az adott rendszertől 
függ, hogy melyiket generálja a számcsoportok 
közé. Azt az algoritmust pedig, amely megszabja, 
hogy hova kell betenni a kötőjelet vagy a szóközt, 
az Egyesült Államok ISBN központjától (Standard 
Book Numbering Agency, New York ...) lehet be
szerezni. A HUNMARC leírásban erre vonatko
zóan nem szerepel külön előírás, az érvényes 
szabványt követve mindenképpen helyes ISBN 
szám kerül a rekordba.

6. Ugyanazon hívójel/almező eltérő tartalom
mal:

630-as $z almező (egységesített cím -  tár
gyi melléktétel USMARC-ban hely alosztás alme
ző, HUNMARC-ban pedig generikus címhez járu
ló, a műre/időszaki kiadványra legjellemzőbb 
személy vagy közreadó testület neve kiegészítő 
almező) -  A HUNMARC 2. kiadásában javításra 
kerül, hogy a ‘z’ almező ne az egységesített cí
meknél (130, 240, 730-as mezők) használt alme- 
zőkkel harmonizáljon, hanem a tárgyszavak al- 
mezőivel.

A 700,710, 711-es mezők (Személy-, Testü
leti, Rendezvénynév -  további) ‘x’ almezőjét a 
USMARC kézikönyv szerint a Library of Con
gress sem alkalmazza, ugyanis ez az almező a 
név/cím mező címrészében felvett sorozatcím 
ISSN-jét tartalmazza. Ezt a nagyon zavaros fo
galmat szerencsére nálunk már jó 20 éve sikerült 
tisztázni, mármint az ISBN/ISSN adás és a feldol
gozás szempontjából. Ezért bátran alkalmaztuk a 
MAMARC*-ban 1978 óta használt almezőazono- 
sítót a közreműködés jellege felvételére, ráadá
sul a UNIMARC-ban is ‘x’ almexőbe került annak 
idején a közreműködés jellege (most a ‘4’-es al- 
mezőben van, ugyanis a kapcsolatjelölő almezők

* A MAMARC a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek
Adatbázisában 1992-ig alkalmazott formátum.

számazonosítójúak a UNIMARC-ban).
Befejezésül: konverziókor csak akkor sza

bad az egyik MARC adott hívójelű mezőjéből a 
másik MARC adott hívójelű mezőjébe áttenni az 
adatot, ha a megfelelő hívójellel ellátott mezők je
lentéstartalma teljes egészében megfelel egy
másnak. A HUNMARC -  USMARC konverziókor 
felmerül a probléma, hogy mit kezdjünk pl. a 
HUNMARC 742-es mezőjével, amelynek nincs 
adekvát megfelelője a USMARC-formátumban. A 
lehetséges megoldások közül (nem konvertáljuk 
az adatot, betesszük valami olyan mezőbe, ami
be „minden belefér”, például az 500-as hívójelű 
Általános megjegyzések mezőbe) mindig az 
adott alkalmazás igényeinek megfelelően ajánla
tos választani.
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MEGSZŰNT AZ 1914 ÓTA MEGJELENŐ Wilson Library Bulletin; az előfizetők és a hirdetők számának 
csökkenése, a papír- és postaköltségek növekedése miatt a kiadó már nem tudta vállalni a ráfizetést. 

Reméli, hogy valamilyen elektronikus formában fel tudja támasztani.
(Public Library Quarterly, 1996. 2 .no.)

USEMARCON a neve annak a generikus MARC konverziós rendszernek, amellyel most folynak az első 
gyakorlati kísérletek. - A világon jelenleg mintegy 50 különféle MARC-formátumot használnak, s ez sok 

nehézség, többletmunka és kisebb-nagyobb hiba forrása az adatcserében. A USEMARCON olyan általános 
konverziós rendszer, amely megkönnyíti a különféle MARC-formátumokban készült rekordok konverzióját, 

átvitelét. - A projekt gazdája az EU Távközlési Alkalmazási Programja (DGXIII-E) és a USEMARCON 
konzorcium; utóbbinak törzstagjai a British Library, a portugál Nemzeti Könyvtár és Könyvintézet, valamint 

a holland Királyi Könyvtár, amely koordinálja a munkát; társult partnerük a Deutsche Bibliothek. - A 
USEMARCON szoftver első változatát 1996 februárjára készítette el a francia Jouve cég. Futtatható mind 
Windows, mind Unix operációs környezetben, különféle fokú konverzióra ad lehetőséget a karakterkészlet 
egyszerű átváltásától kezdve a különféle MARC-formátumok (UKMARC, UNIMARC, USMARC stb.) közötti 
teljes konverzióig. Folyik a rendszer tesztelése, egyúttal pedig a piackutatás; 1997 januárjában kívánják

lezárni a kísérleti munkát.
(BLSelect, 1996. 18.)
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