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A szürke irodalomról dióhéjban

azonosítására, amely félúton helyezkedik el a for
mális és informális vagy a legális és az illegális kö

A szürke irodalom nem új keletű fogalom, hiszen
már a nyomtatott dokumentumtípusok körében is
létezett, a figyelem középpontjába azonban az elekt
ronikus dokumentumok, az intranetek és az
internet térhódításával került. A szürke irodalom
problematikája mára fokozatosan az információs
társadalom egyik központi kérdésévé nőtte magát.

zött. Említhetnénk példának a szürke gazdaságot,
amely olyan kereskedelmi tevékenységet jelez,
amely nincs regisztrálva, nem követhető nyomon a
hivatalos statisztikákban, de amely lényegét tekint
ve nem illegális.
A szürke irodalom (angolul grey literature - rövi
den GL) nem a hagyományos értelemben vett ki

A tapasztalt információs szakemberek szerint a
XX. század utolsó évtizedében a szürke irodalom
már uralkodó tényező az információszerzés és in
formációkínálat terén, és feltehetően még a XXI.
század első évtizedének végét megelőzően a szürke
irodalom uralkodni fog az információs igény és ke
reslet terén is.

jön létre, hanem kommunikációs folyamat része

A különféle tudományterületeket tekintve számos

ként, az állami vagy a magán szektor olyan szervei,

terminológia használja a szürke jelzőt olyan tevé
kenység vagy tevékenységcsoport minősítésére és

ta elsődlegesen nem a kiadói tevékenység.
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adási tevékenység eredménye. Éppen ez jelenti az
alapvető különbséget a szürke irodalom és a publi
kálás más formái, más módjai között (legyen az
akár nyomtatott vagy akár elektronikus forma). A
szürke irodalom nem kereskedelmi vállalkozásként

szervezetei, intézetei stb. révén, amelyeknek felada
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A szürke irodalom egyik elfogadott, bár meglehető
sen tág meghatározása a következő: szürke iroda
lomnak nevezzük mindazokat a dokumentumokat,
amelyek a kormányzat, a vezetés, a tudományos és
üzleti élet, az ipar bármely szintjén jönnek létre
akár nyomtatott vagy akár elektronikus formában,
azonban hivatásos kiadók által nem ellenőrzöttek,
nem szabályozottak és nem felügyeltek, azaz keres
kedelmi forgalomba nem kerülnek. Fontos momen
tum az is, hogy ezek az anyagok rendszerint egy
szőkébb, korlátozott terjesztésre készülnek, ezért
felismerésük és számbavételük nehézkes, bizonyos
esetekben szinte lehetetlen.
Az információs anyagok különböző típusainak
rendkívül széles és színes skáláját rejti magában a
szürke irodalom fogalma. Ide tartoznak a különféle
beszámolók, műszaki és kutatási jelentések, műsza
ki szabályzatok és ajánlások, dokumentációk, bro
súrák, ismertetők, értekezések, disszertációk, költ
ségvetési adatok, feljegyzések, konferenciai anya
gok, esettanulmányok stb. és ezek elektronikus vál
tozatai.
A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően, külö
nösen a World Wide Web, a világháló elterjedésé
vel a szürke irodalom napjainkra elfogadottá, figyeltté és követetté vált (ez különösen igaz az elekt
ronikus formában hozzáférhető szürke dokumentu
mokra). Figyelemmel kísérik a hivatásos kereske
delmi kiadók éppúgy mint az információs szakem
berek, kutatók és mindazok, akik felismerték a
weben rendelkezésre álló ismerethalmaz gazdagsá
gát és bőségét, és - természetesen - a bennük rejlő
információs és piaci lehetőségeket.
Az internet komoly változást hozott a szürke iroda
lom területén. Megváltozott az információs forrá
sok tipológiája, forgalma, használata és a hozzájuk
fűződő kiadványok nem kevésbé. A szürke iroda
lom néhány tipikus jellemvonását - mint a gyorsa
ság, az informális információcsere (amely nagyra
becsült főképpen az üzleti életben) - a netben rejlő
lehetőségek felerősítették. Pontosabban szólva, az
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elektronikus szürke irodalmat tekintve, ezek a jel
lemvonások kiegészültek az elektronikus és
internet dokumentumok és források jól ismert tu
lajdonságaival, mint például a változékonyság és
változtathatóság, a bizonytalanság. A szürke iroda
lom egy további fontos jellemzője az aktualitás há
lózati környezetben még hangsúlyosabbá vált, hi
szen átfutási idővel nem, vagy csak kivételes esetek
ben kell számolnunk, a szürke dokumentumok el
készülésük pillanatában nyilvánosságra hozhatók a
nagyközönség vagy pedig korlátozott felhasználói
réteg számára.
Az internet növekedésének és az elektronikus infor
mációk elérésének fejlesztésével egyre nagyobb fel
használói kör számára válik elérhetővé a dokumen
tumok exponenciálisan növekedő tömege. Figye
lembe kell venni azonban azt, hogy a szürke iroda
lom jelentős hányadát - mivel nem kereskedelmi
jellegűek - csak korlátozott felhasználói kör számá
ra terjesztik, ezért ezek az információk nehezen fel
lelhetőek és nehezen hozzáférhetőek.
A szürke irodalom egyik melegágya az egyetemi és
kutatói környezet, bármely tudományterületet is te
kintjük. A napjainkra oly elterjedt multidiszcipli
náris tevékenység, a nemzetközi teamekben folyó
kutatómunka, az egyre másra alakuló és felemelke
dő új tudományágak megteremtik a tudományos
kommunikáció innovatív formáit, és ehhez szoro
san kapcsolódva az információs termékek újabb és
újabb változatai alakulnak ki. A tudományos kom
munikáció meglévő csatornái és az új információs
csatornák növelik a szürke irodalom vonzását és ér
tékét, és mindez a szürke irodalmat, mint a tudás,
a tudományos ismeret egyik fontos tárházát a hoz
záférés, a kezelés, a feldolgozás, a használat és az
archiválás középpontjába helyezi.
A szürke publikációk konkrét, korszerű és rendkí
vül fontos adatokat tartalmazhatnak kutatásokról,
kutatási eredményekről, új kutatási eljárásokról és
így tovább. Nemzetközi vizsgálatok kimutatták,
hogy amikor már a szürke dokumentumokat egy
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későbbi szakaszban hivatalos formában publikál
ják, gyakran a részletes információk elmaradnak a
kutatás során alkalmazott technológiákról, módsze
rekről, a mérési eredményekről, holott éppen ezek
nek a részleteknek lenne nagy jelentősége az újabb
kutatásokban. Az említett okok miatt ezeknek az in
formációknak gyakran a szürke irodalom az első és
kizárólagos forrása.
Felismerve ezt a problémát, és felismerve a szürke
irodalom iránt egyre fokozódó felhasználói igényt,
a világ különböző pontjain megjelentek az informá
ciós szakemberek által létrehozott on-line bibliográ
fiai adatbázisok, amelyek a nyomtatott és elektroni
kus szürke irodalom felkutatását, feldolgozását, tá
rolását és szolgáltatását tűzték ki célul. Meg kell
azonban jegyezni, hogy a szürke irodalom terjedel
me és szolgáltatása a különböző bibliográfiai adat
bázisokban erősen változó, elérhetőségük legtöbb
ször meglehetősen gyenge vagy rossz. Természete
sen, találkozhatunk ezek között néhány olyan ma
gas szakmai színvonallal rendelkező kezdeménye
zéssel, amely a szürke irodalom feldolgozását és
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zi program legfontosabb eredménye az az angol
nyelvű multidiszciplináris bibliográfiai adatbázis,
amely ugyanezt a nevet viseli. Az EAGLE feladatai
közé tartozik az adatbázis gyarapításának koordiná
lása. Jelenleg a SIGLE adatbázist a programban
résztvevő 15 ország gyarapítja, amelyek egyúttal az
EAGLE nemzetközi szervezet tagjai is.
1985 és 1991 között a projekt hatóköre az EU tagor
szágaira korlátozódott, majd 1992-ben a kelet-euró
pai politikai változásokat követően az EAGLE meg
szüntette a korlátozásokat, és Európa valamennyi
országa számára megnyílt a lehetőség a szervezet
hez való csatlakozásra. Jelenleg tehát az EAGLE 15
európai országban rendelkezik központtal: Belgi
umban, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Franciaországban, Hollandiában, Litvániában, Luxemburg
ban, Magyarországon, Nagy-Britanniában, Német
országban, Olaszországban, Oroszországban, Portu
gáliában, Spanyolországban és Szlovákiában.

A nemzeti központok feladatai

közvetítését magas szinten végzi.

Az EAGLE és a SIGLE kapcsolata
Az EAGLE (European
Association for Grey Lite
rature Exploitation) euró
pai szövetséget 1985-ben
az Európai Közösség ala
pította azzal a céllal, hogy
nonprofit szervezetként vezesse és irányítsa a
SIGLE projektet, melynek célja az európai tudomá
nyos szürke irodalom feltárása a társadalom-, a ter
mészet-, az alkalmazott, az orvos-, a műszaki és a
gazdasági tudományok területén.
A SIGLE (System for Information on Grey Litera
ture in Europe) európai együttműködésen nyugvó
projekt, amely 1980-ban indult. A SIGLE nemzetkö
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Az EAGLE legfontosabb célkitűzése az európai tu
dományos szürke irodalom hasznosításának támo
gatása minden lehetséges módon. Ennek megvaló
sítása elsősorban a SIGLE program tagországainak
együttműködésén nyugszik.
Az EAGLE minden tagja egy-egy nemzeti közpon
ton keresztül képviselteti magát, amely felelős az
adott országban keletkező szürke irodalom azonosí
tásáért és gyűjtéséért, valamint a szürke dokumen
tumok bibliográfiai adatainak a SIGLE adatbázis
számára történő rendelkezésre bocsátásáért. A re
kordok a bibliográfiai adatok mellett tartalmazzák
az eredeti dokumentum tartalmi feltárását is.
Ezen kívül a nemzeti központok biztosítják a hozzá
férést az adatbázishoz, és valamennyi dokumen
tum, amelynek bibliográfiai rekordja az adatbázis
ban fellelhető, ezeken a nemzeti központokon ke
resztül szerezhető be.
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A központok annak biztosításáért is felelősséggel
tartoznak, hogy az adatbázis rekordjaiban meg
adott lelőhely-információk (ez lehet konkrét könyv
tári kód vagy URL cím aszerint, hogy hagyomá
nyos dokumentumról, illetve helyi vagy távoli eléré
sű elektronikus dokumentumról van szó) napraké
szek legyenek, azaz az adatbázis szürke dokumen
tumaihoz hosszú távon hozzáférhessünk. Emellett
gondoskodniuk kell a felhasználók számára infor
mációs szolgáltatásokról és termékekről, amelyek
részben a szürke dokumentumok archiválását és
másolatszolgáltatását is jelentik.

SS

Ha a csatlakozni kívánó intézmény országa már
tagja az EAGLE-nek, akkor a tagországban műkö
dő nemzeti központtal kell felvennie elsőként a kap
csolatot. A nemzeti központ segítségével kialakít
hatja az intézmény saját politikáját, a SIGLE adat
bázishoz való hozzájárulásának lehető legjobb mód

A nemzeti központok további feladata közé tarto
zik a saját hatókörbe tartozó kutatási eredmények
elérhetőségének biztosítása, valamint az európai
szürke irodalom nemzetközi megismertetése és elis
mertségének növelése minél szélesebb körben.

ját, biztosítva ezzel azt is, hogy saját szürke irodal
mához világszerte hozzáférhetnek majd. A másik le
hetőség, hogy az adott ország még nem tagja az
EAGLE-nek, azaz nemzeti központtal még nem ren
delkezik. Ebben az esetben az intézménynek mérle
gelnie kell, hogy nemzeti központként milyen for
mában csatlakozzon az EAGLE közösséghez, ho
gyan működjön közre a SIGLE programban, és ho
gyan jelenhet meg saját szakértelme, szakmai tudá
sa a SIGLE adatbázis terjedelmének és kiterjedésé
nek növelésében.

A SIGLE összefogja és egyesíti Európa legjelentő
sebb információ- és dokumentum-szolgáltató köz
pontjait. Bármely európai intézmény (legyen az
könyvtár, tudományos, információs, vagy kutatóin
tézmény) szabadon csatlakozhat az EAGLE tagok
sorába. A csatlakozásnak két lehetséges módja van.

Az 1. táblázatban az EAGLE tagországok és a tagor
szágokban működő nemzeti központok szerepel
nek. Megfigyelhetjük, hogy néhány ország esetében
a nemzeti könyvtárak vállalták magukra az EAGLE
központ szerepét, azonban a nemzeti központok
többsége országos hatókörű tudományos szak-

1.

táblázat

A SIGLE nemzeti központjai és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok
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* Dók. Rend. - a dokumentumrendelés elfogadott formái:
E - e-mail, F - fax, FD - floppy lemez, L - levél, 0 - online, T - telefon, TX - telex
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könyvtár vagy információs intézmény. Néhány or
szág esetében - például Nagy-Britannia, Franciaor
szág, Németország és a Cseh Köztársaság - a nem
zeti központok mögött komoly országos hálózat
működik a nemzeti szürke dokumentumok gyűjté
sére, számbavételére és szolgáltatására. Sőt, a nem
zeti együttműködéssel számba vett szürke doku
mentumok bibliográfiai rekordjait nemcsak a
SIGLE adatbázis számára küldik meg, hanem ezek
ből a rekordokból saját nemzeti szürke dokumen
tumadatbázist is építenek.
A táblázat utolsó oszlopa tartalmazza a dokumen
tumrendelés azon lehetséges módjait, amelyeket az
egyes nemzeti központok elfogadnak. Ezek a módo
zatok meglehetősen széles skálán mozognak. Szin
te valamennyi központ elfogadja a dokumentum
rendelés legegyszerűbb formáit, mint például a ha
gyományos levélen, telefonon vagy faxon továbbí
tott kéréseket. A dokumentumrendelés modernebb
formái közül szintén elterjedtnek mondható az
e-mail, viszont az on-line űrlapos megrendelésekre
ma még kevés lehetőség nyílik, mindössze három
tagországban találunk erre példát.

Az EAGLE szervezeti felépítése
Az EAGLE szervezetének irányítását a Közgyűlés és
a Végrehajtó Testület közösen végzi. Az EAGLE
Közgyűlésében valamennyi résztvevő ország képvi
selteti magát küldöttei révén, a Végrehajtó Testület
tagjai pedig az EAGLE elnökéből és két alelnökéből, a Műszaki Bizottság elnökéből és az EAGLE
ügyvezető igazgatójából állnak. A Műszaki Bizott
ság feladatkörébe a SIGLE-vel kapcsolatos fejleszté
si és működtetési ügyek tartoznak, ebben a munká
ban a tagországok képviselői is részt vállalnak. Az
ügyvezető igazgató irányításával működik az
EAGLE titkársága, és ő az, aki irányítja a napi ügy
menetet is.
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Az EAGLE Luxemburgban bejegyzett testület, az
EAGLE titkársága azonban Hollandiában, Hágában
található a székhelye.
EAGLE Titkárság
P.O.Box 90407
NL-2509 LK Den Haag
Tel: (+31)(0)70 3140281
Fax: (+31)(0)70 3140651
E-mail: wessels@konbib.nl

A SIGLE adatbázist az Adatfeldolgozó Központ irá
nyítja nemzetközi szerződéseknek és megállapodá
soknak, valamint nemzetközi szabványoknak meg
felelően.
Az Adatfeldolgozó Központ feladatai és szolgáltatá
sai igen sokrétűek. Feladatai közé tartozik például
a nemzeti központok input fájljainak letöltése az
EAGLE ftp szerveréről, amelyeket minden hónap
15-ig fogadnak el. Ezt követően átvizsgálják az in
put adatokat az Adatfeldolgozó Központ által kifej
lesztett ellenőrző programok segítségével. Futtatás
előtt megbizonyosodnak minden egyes input fájl hi
bamentességéről, illetve a rekordok szabványossá
gáról. A hibás rekordokat indoklással és az elkészí
tett hibastatisztikával együtt visszautasítják, és
e-mailben csatolt fájlként visszaküldik a megfelelő
nemzeti központnak. A hibátlan rekordokból 10
munkanap alatt készülnek el az output fájlok.
Ezen kívül az Adatfeldolgozó Központ havonta a
munkafolyamatok ellenőrzéseként általános input/output statisztikákat készít, amelyek informáci
ókat szolgáltatnak a beérkezett, az elfogadott és
visszautasított rekordok mennyiségéről és arányá
ról, az előforduló hibák típusairól és így tovább. E
statisztikák alapján tudnak éves terveket készíteni
az adott évre előre. Ezek a havi statisztikák elérhe
tőek a BLDSC (British Library Document Supply
Centre) ftp szerverén.
Az Adatfeldolgozó Központ feladata továbbá az
authority fájlok, az alkalmazott osztályozási rend
szer, az országok és nyelvek egységes megnevezésé
nek, valamint az országok és nyelvek kódtáblázatai-
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nak karbantartása és frissítése. Gondoskodnia kell
az elkészült teljes SIGLE fájlok archiválásáról, és ja
vaslattételi lehetőséggel bír olyan kérdésekben,
mint például az új tagországok támogatását vagy
az inputok továbbításának új formáit érintő' megol
dások kidolgozása. Az Adatfeldolgozó Központ kap
csolatot tart fenn a Műszaki Bizottság elnökével, és
részt vesz a Műszaki Bizottság kétévente megrende
zésre kerülő' ülésein, amelyen beszámolási kötele
zettséggel tartozik.
Az EAGLE non profit szervezetként a tagdíjakból,
valamint a SIGLE termékek és szolgáltatások érté
kesítéséből tartja fenn magát.

1. ábra
A z E A G L E szervezeti felépítése

A SIGLE adatbázis aktualitása és
terjedelme
Az adatbázis 2000. október végén 685 000 bibliográ
fiai rekordot tartalmazott. Az éves gyarapodás átla
gosan 45 000 és 60 000 rekord között mozog, bár
1998-ban elérte a 80 000-es rekordszámot. Az adat
bázis mennyiségi gyarapodását tekintve növekedő
tendencia figyelhető meg, amely elsősorban a szür
ke dokumentumok mind tervszerűbb követésének
és számbavételének köszönhető a nemzeti hálózato
kon keresztül.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2000. 4.

S3

Az adatbázist folyamatosan aktualizálják, on-line
elérés esetén a frissítések havonta, CD-ROM esetén
pedig félévente (februárban és szeptemberben) je
lennek meg.
Multidiszciplináris adatbázisként a SIGLE-ben a re
kordok százalékos megoszlása az egyes tudomány
ágak között: gazdaság és társadalomtudományok
37%, természettudományok 28%, műszaki tudomá
nyok 23%, biológia és orvostudomány 12%. Ennél
az adatbázis egy részletezőbb tartalmi megoszlását
mutatja be a 3. táblázat, amelyben a legfontosabb
tudományterületek aránya az 1999. decemberi ada
tokat tükrözi.
A bibliográfiai rekordokban tá
rolt szürke irodalom dokumen
tumtípusait tekintve a SIGLE
gyűjtőkörébe tartoznak a kuta
tási és műszaki jelentések, dok
tori disszertációk és értekezé
sek, konferencia anyagok, piackutatási anyagok, műszaki sza
bályozások, bibliográfiák, vita
anyagok és így tovább. Az adat
bázisban legnagyobb számban
a kutatási és műszaki jelenté
sek képviseltetik magukat, ará
nyuk mintegy 55%. Második
helyen a doktori disszertációk
szerepelnek 34%-kal, és a mara
dék 11%-on osztozik az összes többi szürke doku
mentumtípus megközelítően egyenlő arányokat
képviselve.
A bibliográfiai rekordok keletkezési helyét vizsgál
va megállapítható, hogy az adatbázisban az összes
rekordmennyiség felét a londoni központon, azaz a
British Libraryn keresztül érkezett rekordok foglal
ják el. A rekordok másik felének jelentős többsége,
több mint 40% az Európai Unió tagállamaiban ke
letkezett, és a fennmaradó, összesen nem egészen
10%-nyi részesedést tudhat magáénak a többi euró
pai ország (lásd 2. táblázat).
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A SIGLE adatbázis rekordjainak megoszlása
a rekordok származási helye szerint
(1999. decemberi adatok alapján)

3. táblázat
A SIG LE rekordok megoszlása az egyes
tudományterületek között
(1999. decemberi adatok szerint)
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Az adatbázisban szereplő szürke dokumentumok
időbeli kiterjedése: 1976-tól egészen napjainkig.
A SIGLE jelenleg magában foglalja a német szürke
irodalom nemzeti adatbázisát, az FTN adatbázist
is. Az FTN a Németországban végzett illetve jelen
leg folyó tudományos és műszaki kutatásokról ké
szült beszámolók, kutatási jelentések bibliográfiai
rekordjait tartalmazta. Most ezek a rekordok a
SIGLE adatbázist gazdagítják, és ezen kívül nyomta
tott folyóiratban is megjelennek (Forschungs
berichte aus Naturwissenschaft und Technik/Reports in the Fields of Science and Technology).
A SIGLE a tudományos szürke irodalomra fókuszál
tudományterülettől függetlenül, értékes informáci
ót szolgáltatva az európai kutatások eredményeiről
és módszereiről kiegészítve ezzel az adott tudo
mányterületen hozzáférhető tárgyspecifikus adatbá
zisokat.
légtér, légügy, repüléstan
élettudományok, gyógyszertan
mezőgazdaság, biotechnológia, analiti
kai kémia, szabadalmak, toxikológia,
fizika, gyógyszertan
mérnöki tudományok, fizika
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Az EAGLE táblázata (lásd 4. táblázat) áttekintést
ad néhány specifikus adatbázis szürke irodalom
tartalmáról összehasonlítva a SIGLE adatbázissal a
megfelelő tudományterületek vonatkozásában. (A
táblázatban közelítő számértékek szerepelnek.)
A szürke irodalom mennyisége a specifikus bibliog
ráfiai adatbázisokban meglehetősen változó, és oly
kor meglehetősen szegényes. Ennek oka elsősor
ban a szürke dokumentumok beazonosításának és
beszerzésének nehézségeiben rejlik, és ez azt is
megmagyarázza miért lehetetlen hiánytalan össze
gyűjtésük. Azt is meg kell itt jegyezni, hogy a
SIGLE adatbázis az EAGLE nemzetközi együttmű
ködésének köszönhetően rendkívül nagy forrásbá
zisra támaszkodik, ennek eredményeként az euró
pai szürke irodalom magas szintű felfogóképességé
vel rendelkezik.
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bi az International Energy
Agency (IEA) információs
programja, a második pe
dig
az
International
Atomic Energy Agency
(IAEA) által létrehozott
nemzetközi
információs
rendszer. A SIGLE osztályo
zási rendszere pedig az
amerikai COSATI (Federal
Council for Science and
Technology, Committee on
Scientific and Technical
Information)
fejlesztése,
amelyet később a SIGLE
erőteljesen revideált, módo
sított és kibővített a külön
4. táblázat
féle tudományterületek új
A szürke irodalom aránya a tárgyspecifikus adatbázisokban
tudományos eredményei
nek megfelelően.
Az EAGLE kiemelt céljai közé tartozik a nemzeti
központok támogatása input rekordjaik elkészítésé
A SIGLE rekordok felépítése
ben. Ezért az EAGLE átvette és alkalmazza az INIS
által kifejlesztett FIBRE (Friendly Input o f Biblio
A nemzeti központok egységes szerkezetű input re
graphic Records) szoftvert, amelyet tagjai számára
kordokat szolgáltatnak az adatbázisnak. A SIGLE
is hozzáférhetővé tett.
Manual tartalmazza és foglalja össze mindazokat a
A SIGLE rekordokban a következő információk áll
szabványokat, szabályzatokat, formátumokat, kódo
nak rendelkezésre. Minden rekord tartalmazza az
kat és egyéb segédeszközöket, amelyek alkalmazá
eredeti dokumentum bibliográfiai adatait: címada
sán és betartásán nyugszik a rendszer. Az ötkötetes
tok (angolul és/vagy eredeti nyelven), szerzőség,
kézikönyv 1991 és 1999 között készült el.
kutatóintézet vagy oktatási intézmény megnevezé
SIGLE -1 Katalogizálási szabályok 4. kiad. 1997.
SIGLE - 2 Osztályozási kódok 4. kiad. 1998.
SIGLE - 3 Műszaki előírások 4. kiad. 1997.
SIGLE - 4 Segédlet a testületi nevek
egységesítéséhez 3. kiad. 1991.
SIGLE - 5 Téma analízis 1. kiad. 1999. jún.

A SIGLE rekordformátuma és katalogizálási sza
bályzatai az Energy Technology Data Exchange
(ETDE) és az International Nuclear Information
System (INIS) fejlesztéséhez kapcsolódnak. Az előb
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se, a létrehozás dátuma, dokumentumtípus, oldal
szám, a dokumentum nyelve.
A dokumentumok tartalmi feltárására a SIGLE alfanumerikus tárgykódokat használ. Ezen kívül a re
kordok többségében találunk kulcsszavakat, vala
mint angol és/vagy eredeti nyelvű tartalmi össze
foglalást (absztraktot), amelyek további segítséget
jelentenek a tartalom mélyebb megközelítésében,
és segíthetnek később a találatok relevancia vizsgá
latánál.
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MezőMegnevezés
Keres- MegjeMegjegyzés az adatmezőről
kód
hető
lenít____________________________________________hetfí____________________________________________________________________________________________
Abstract
A rekordok 1997-tol kezdődően tartalmazhatnak rövid tartalmi összefoglalókat.
|
®
+
+
Az angol nyelvű absztrakt szavai és kifejezései kereshetőek.
AD

Academic
Az adatmező a szerző tudományos fokozatát azonosítja.
Degree________________ __________________________________________________________________________________________________________

AI

Abstract
Indicator

Kétértékű adatmező. A mező értéke y(es), ha a rekordban szerepel absztrakt,
n(o) az értéke, amennyiben nincs a rekordban absztrakt. Nem megjeleníthető
adatmező, csak a keresésben játszik szerepet.

+

AO

Abstract
(Other
Language)

-I-

+

1997-től kezdődően tartalmazhatnak ugyancsak a rekordok nem angol nyelvű
tartalmi összefoglalókat.

AU

Author(s)

+

+

Szerző(k).

Availability

^
+

+

Elérhetőség. Az adatmezőben a dokumentumot szolgáltató SIGLE nemzeti
központ országkódja szerepel.

+

+

Közreműködő(k).

Cg

Collaboration
Conference
Details

CN

Az adatmező a konferencia ill. rendezvény nevét, a rendezés helyét és idejét stb.
tartalmazza.

Control
A rekord hívószáma.
Number______________ __________________________________________________________________________________________________________
Corporate
Source

Testület.
+

+

+

+

Deszkriptor(ok). Minden rekordban találunk egy (maximum három) elsődleges
deszkriptort és/vagy másodlagos deszkriptor(oka)t. A mezőben szerepel a
deszkriptorok megnevezése és a kódja is.

-I-

Részletes dátummegjelölés, akár hónap, napra lebontva. Nem kereshető mező.
Ha a megjelenés ideje szerint szeretnénk válogatni a rekordok között, akkor a
megjelenés éve (PY) mezőben kell keresnünk

Descriptors
DE

DP
DT

Date of
Publication
Document Type

Dokumentumtípus. Keresésnél használhatjuk a következő dokumentumtípus
megjelöléseket, vagy az azoknak megfelelő egykarakteres betűkódokat:
+

ED
FO

Edition
Funding
Organization

+

[ISSN

vegyes

U

disszertáció

konferencia anyag

V

számítógép program, dokumentáció

N

numerikus adatok

W

szabvány

R

jelentés, beszámoló Z

T

fordítás

bibliográfia

+

Kiadásjelzés. Nem kereshető mező.

+

+

Csak azokban a rekordokban szerepel, amelyeket 1995. januárja után adtak
hozzá az adatbázishoz. Az adatmező azonosítja a dokumentumban ismertetett
kutatómunkát támogató és/vagy felügyelő szerveket., szervezeteket.

+

+

+

+

ISBN
IS

I
K
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1997-től létezik az adatmező. Korábban a dokumentum ISBN számát az ISSN
(IS) mező tartalmazta.
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5 .táblázat
A SIG LE rekordok adattartalma (CD-ROM)
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A dokumentumok tárgyi feltárásának tehát a követ
kező három eszköze áll rendelkezésre a SIGLE re
kordokban:
© az osztályozási kódok, amelyeket kötelezően tar
talmaz minden egyes rekord,
© a tartalmi kivonatok (absztraktok), amelyek elő
fordulása opcionális, 1997-től tartalmazhatnak
a rekordok rövid tartalmi összefoglalókat,
© a nem kontrollált tárgyszavak/kulcsszavak, ame
lyek angol nyelvű főcím esetén opcionálisak,
egyébként pedig kötelezőek, és a keresés finomí
tására szolgálnak.
A SIGLE osztályozási rendszere 22 főtárgyszót kü
lönböztet meg, amelyek összesen további 246 altárgyszóra oszlanak az egyes tudományterületek
nek megfelelően. A főtárgyszavakat numerikus, az
altárgyszavakat alfanumerikus jelzetek reprezentál
ják a rekordokban. Ennek megfelelően a főtárgy
szavaknak egy-egy kétkarakteres szám felel meg a
01-22 intervallumból, az altárgyszavak kódolt meg
jelenítése pedig a főtárgyszavak numerikus kódjá
hoz illesztett egykarakteres betűkóddal történik.
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A rekordok többségében a tartalmi feltárásra két
jelzetet találunk, de maximum hármat használnak
a tárgyi megközelítésre. Ezek az osztályozási kódok
a DE (Descriptors) vagy a CC (Classification Code)
mezőben jelennek meg, és használatuknak köszön
hetően jelentősen megnövekszenek a keresés lehe
tőségei.
A rekordok fontos jellemzője még, hogy tájékoztat
nak a dokumentumok elérhetőségéről a lelőhelyin
formációk megadásával. A fizikai elérhetőséget az
AV (Availability) vagy az NC (National Centre)
adatmezőből tudhatjuk meg, amely minden bibliog
ráfiai rekord elmaradhatatlan része.
A bibliográfiai rekordok adattartalmáról részlete
sebb információt szolgáltat az 5. táblázat. Az adat
mezők megnevezésén, használatán és az alkalma
zott mezőkódokon kívül a különféle adatmezők ke
resésben és megjelenítésben betöltött szerepéről is
tájékozódhatunk a táblázat segítségével. Fontos fel
hívni a figyelmet arra, hogy a választott adatbázis
szolgáltatótól függően a megjelenítési formátumok
között néhány adatmező megnevezésében, illetve
néhány adatmező használatában eltérések mutat
kozhatnak (lásd 6. táblázat).
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6 .táblázat
A SIGLE rekordok adattartalma (STN) - csak az adatmezőket ill. adatmező-használatot érintő
eltérések szerepelnek a táblázatban

Bibliográfiai rekord (CD-ROM):
TI

ED
AU
CS
DP
PN
NT

IS
AV

DT
DE

TA
CN
NC
PY
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Visual display units - possible
hayards to health. An overview
of the literature
1. ed.
Denning, -J.V.
Denning, (J.V.), Dorking (GB)
(32809M)
Mar 1986
50 p.
Published in association with
London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Dept. Of
Occupational Health
ISBN 0-948944-01-3
Available from British Library
Document Supply Centre-DSC:
q89/06325 (Visual)
I-Miscellaneous
Primary:
06J-Industrial-or-occupational-me
dicine;
Secondary: 09G-Computer-hardware;
05C-Ergonomics-and-human-machinerelations
Health hazards of VDUs
GB8975732
GB United-Kingdom
1986

Bibliográfiai rekord (STN):
TI

AU

CS

NC
NR
SO

DT
CY

Investigation of uranium and
thorium migration as a natural
analogue of radionuclide
transport in the cap rock of a
radwaste repository.Untersuchung
der Uran-Thorium-Mobilisation
als natuerliches Analogon fuer
den Radionuklidtransport im
Deckgebirge eines Endlagers fuer
radioaktive Abfaelle.
Brasser, T.; Brewitz, W.; Gies,
H.;Noseck, U.; Pohl;
Schoenwiese, D.
Gesellschaft fuer Anlagen- und
Reaktorsicherheit mbH (GRS),
Garching (DE) Funding
Organization: Bundesministerium
fuer Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie, Bonn
(DE)
BMBF 02E8926
GRS-A-2 652
Jul 1998. 243 p. Availability:
Available from TIB Hannover: RN
7660(2652).
Report
Germany, Federal Republic of
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LA
AB

German
Uranium and thorium deposits,
especially those in the
environment of sedimentary
rocks, may serve under defined
conditions as natural analogues
for experimentally assessing the
radionuclide migration in the
younger geological formations
being the actually targeted
sites for a radwaste repository.
Research work in such natural
analogues may ...Abstract in
original language: Uran- und
Thorium-Lagerstaetten, speziell
in der Umgebung sedimentaerer
Gesteine, koennen unter
bestimmten Randbedingungen als
natuerliche Analoga fuer die
Radionuklidmigration in den
juengeren, die eigentliche
Endlagerformation abdeckenden
Gesteinen herangezogen werden.
Mit der Untersuchung solcher
Vorkommen koennen . . .
CC *03E Radioactive pollution and
control, nuclear waste
(1990-)10E Fission fuels
ST RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL;
SAFETY ANALYSIS; NATURAL
ANALOGUE; UNDERGROUND DISPOSAL;
SALT CAVERNS; RADIONUCLIDE
MIGRATION; URANIUM DEPOSITS;
THORIUM DEPOSITS

A SIGLE adatbázis elérése
A SIGLE adatbázis elérhető on-line a Blaise és az
STN-International európai adatbázis-szolgáltató
központokon keresztül, illetve CD-ROM-on a SilverPlatter szolgáltatótól. A SIGLE nyomtatott formá
ban nem elérhető.
Blaise Information Services
The British Library National Bibliographic Service
Boston Spa Wetherby, LS23 7BQ
www: http://www.bl.uk
e-mail: blaiseline-helpdesk@bl. uk
tel: +44 (0) 1937 546430
STN International
PO Box 2465 D-W-7500 Karlsruhe
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www: http://www.fiz-karlsruhe.de
e-mail: hlpdeskk@fiz-karlsruhe. de
te l:+49 (0) 7247/ 808-555

Az Európai Közösség tagországaiból a használók a
Blaise-en és az STN Internationalen keresztül, az
EU-n kívüli használók pedig egyedül az STN
Internationalen
keresztül,
a
karlsruhei
Fachinformationzentrum szolgáltatásában tudnak
on-line módon hozzáférni az adatbázishoz. Magyarországról tehát az STN Internationalhez kapcsolód
hatunk.
Az STN (Scientific and Technical Information
Network) a tudományos és műszaki információk
hálózata. Az STN International teljes körű on-line
szolgáltatás, amelyet közösen működtet a
Chemical Abstract Service (CAS) Észak-Amerikában, a Japan Science and Technology Corporation
(JST) Ázsiában és a németországi FIZ-Karlsruhe
Európában. Az említett együttműködő partnerek
maguk is állítanak elő tudományos és műszaki
adatbázisokat, amelyek az STN termékein keresz
tül férhetőek hozzá. Ezen kívül az STN szerződés
ben áll más adatbázis-szolgáltatókkal is, így a két
száz vezető tudományos és műszaki adatbázis elér
hető és kereshető az STN-en keresztül. Az
STN-ben lehetőségünk van a különböző adatbázis
okban történő egyidejű párhuzamos keresésre. A
keresés során sok esetben szükség is van a SIGLE
kombinálására más adatbázisokkal, mivel a bibliog
ráfiai adatbázisok többsége nem vagy nem jelentős
mértékben tartalmaz szürke dokumentumokat.
A SIGLE adatbázis elérése CD-ROM-on a SilverPlatter szolgáltatótól:
SilverPlatter InformationLtd
www:http://www.silverplatter.com/catalog/sigl.htm
tel.:

+44 (0) 181 995 8242

fax:

+44 (0) 181 995 5159

Mint egyetlen multidiszciplináris forrása az Euró
pában keletkezett szürke információknak, a SIGLE
szolgáltatja mindazokat a dokumentumokat, ame
lyek a különféle oktatási és kutatási intézmények,
szervezetek ezreiben születtek. A szürke irodalom
SIGLE adatbázisban történő közzététele előmozdíf-

601

SS

Salgáné Medveczki Marianna

ja ezeknek a dokumentumoknak a megismerését,
hasznosítását és hozzáférhetőségét világszerte, vala
mint lehetőséget nyújt arra, hogy felhívja figyel
münket más szervezetekre, akik hasonló területen
dolgoznak és kutatnak, mint mi.
A szürke irodalmat előállító intézmények támogat
ják és biztosítják a szürke dokumentumok szolgál
tatását nemzeti SIGLE központjaikon keresztül.
Valamennyi dokumentum, amelynek bibliográfiai
rekordja a SIGLE adatbázisban szerepel, hozzáfér
hető legalább azon a nemzeti központon keresztül,
amely az adott bibliográfiai rekordot az adatbázis
számára inputként szolgáltatta. A lelőhely-informá
ciókat az AV és az NC adatmezőkből tudhatjuk
meg. Az AV mező részletes adatokat tartalmaz a
hozzáférés módjáról, az NC mező pedig a doku
mentumot szolgáltató nemzeti központ országát
adja meg, amennyiben az AV mező nem elérhető a
rekordban.
A keresett dokumentum bibliográfiai rekordjának
megtalálása után kérésünket, azaz dokumen
tum-rendelésünket közvetlenül annak a nemzeti
központnak kell elküldenünk, amelyet az AV, illet
ve NC mezőből megismertünk. A kért dokumen
tum fénymásolt vagy elektronikus formában a nem
zetközi és nemzeti könyvtárközi kölcsönzési hálóza
tokon keresztül áll majd a rendelkezésünkre.
A dokumentumok könnyebb azonosíthatósága ér
dekében rendszerint a nemzeti központok a meg
rendeléseknél kérik a rekord hívószámának feltün
tetését, hiszen ez már tartalmazza a nemzeti köz
pont azonosítását is egyben.
Röviden az árakról. Egységes árképzési módszerek
ről a szolgáltatások vagy a dokumentumrendelés
igénybevételekor nem beszélhetünk. A SIGLE adat
bázisban történő keresésnek és a találatok megjele
nítésének output formátumokhoz kötődő költsége
it az adatbázis-szolgáltatók határozzák meg. A meg
talált releváns szürke dokumentumok rendelésé
nek feltételeit és az árait pedig a nemzeti közpon
tok állapítják meg.
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Magyarország részvétele a SIGLE
programban
Magyarország a Budapesti Műszaki Egyetem Köz
ponti Könyvtárán, mint nemzeti központon keresz
tül vesz részt a SIGLE programban. A könyvtár
munkatársától, Körmendy Edittől megtudtam,
hogy BME könyvtára 1997-től kezdődően küld re
kordokat a SIGLE adatbázisba, amelyek kizárólag a
műszaki egyetemen védett disszertációkról készül
nek, mint szürke dokumentumokról. A mai napig
728 rekord képviseli Magyarországot a SIGLE adat
bázisban, amelyeket a WinFIBRE 2.0 szoftverrel ké
szítettek.
A könyvtár a nemzeti szürke irodalmat teljesen
esetlegesen gyűjti, kivéve a már említett disszertáci
ókat. Hazánkban eddig nem alakult ki semmiféle
együttműködés vagy együttműködési hálózat,
amely a nemzetközi SIGLE program égisze alatt a
magyar szürke dokumentumok célzott gyűjtésére,
beszerzésére, feldolgozására és szolgáltatására szer
veződött volna. Mindez azt jelenti, hogy a műszaki
egyetem jelenleg egyedül végzi ezt a munkát, más
intézménytől egyelőre segítséget nem kap.
A magyar szürke dokumentumok szolgáltatását te
kintve a BME Központi Könyvtára ugyanolyan fel
tételeket alkalmaz, mint állománya többi részére,
beleértve a szolgáltatások árait is.
Sajnos, jelenleg a könyvtár anyagi okokból a SIGLE
programból való kilépését fontolgatja. Ennek leg
fontosabb indokaként a szűkös pályázati támogatá
sok említhetőek, amelyekből a könyvtár a munkadí
jakat és az egyéb költségeket fedezi, illetve fedezné.
További információk a SIGLE-ről:
EAGLE honlapja: http://www.kb.nl/infolev/
SIGLE osztályozási rendszer:
http://www.fiz-karlsruhe.de/stn/Databases/
confclas.html
EAGLE Secretariat
P. 0. Box 90407
2509 L K Den Haag
wessels@konbib.nl
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