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A kézikönyv a UNIMARC besorolási adatok nemzetközi csereformá-
tum harmadik kiadását tartalmazza. Szerkesztője Mirna Willer, koráb-
ban az IFLA UNIMARC állandó bizottságának (Permanent UNIMARC 
Committee, PUC) elnöke, jelenleg a bizottság tanácsadója. Az 1991-ben 
megjelent első kiadás óta eltelt közel két évtized a csereformátumban szá-
mos módosítást, bővítést, finomítást eredményezett. A gyors technológiai 
változás némi szemléletváltást is hozott, s e hatások némiképp átformálták 
a UNIMARC Authorities szerkezetét és adatelemeinek körét.
A UNIMARC kezdettől fogva a sokféle nemzeti MARC bibliográfiai for-
mátum köztes, a nemzetközi rekordcserére alkalmas közvetítő formátum 
kívánt lenni. A formátumot világszerte használják a nagy nemzeti könyvtá-
rak saját nemzeti formátumként, adatcserére, vagy úgy, hogy a saját nemzeti 
MARC formátumot a UNIMARC-kal szorosan megfeleltetve fejlesztik.1 
A UNIMARC authority formátum kifejezetten a besorolási adatok össze-
fűzésére és cseréjére való. A fejlesztést folyamatosan végzi az IFLA erre a 
célra megalakult állandó bizottsága (PUC). Célja, hogy az egyes nemzeti 
bibliográfiák, illetve katalogizáló intézetek munkája során keletkezett ér-
tékes információkat be lehessen vonni a könyvtárak közötti együttműkö-
désbe, az adatok integrálódhassanak a hálózati keresési folyamatokba, a 
katalógusok, bibliográfiák rendszerező információit nemzetközileg is újra 
lehessen hasznosítani. A rekordok strukturált tartalma segíti a szabványos 
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könyvtári feldolgozást és adatkezelést, jelentősen hozzájárul a 
célzatosan végezhető, szemantikus integrált keresési folyamatok 
hatékony lefuttatásához.  

A formátum alapjai

A formátum független a katalogizálási szabályzatoktól, a 
UNIMARC formátumcsalád2 az egyes nemzeti MARC formá-
tumokhoz képest általánosabb szintű struktúrát határoz meg. 
Kiterjed a rekordtípusokra és ezek fizikai szerkezetére, az adat-
elemek kezeléséhez szükséges tartalomjelölőkre és a bibliogáfiai 
feldolgozás szabványos adattartalmi elemeire. Az efféle közve-
títő metastruktúra iránti igény az 1970-es években merült fel, 
egyik megnyilvánulása az IFLA Egyetemes Bibliográfiai Szám-
bavétel (Universal Bibliographic Control, UBC) programja által 
is szorgalmazott nemzetközi authority rendszer kialakításának 
gondolata a nemzeti név és cím besorolásiadat-fájlok kialakítá-
sával.3 A UNIMARC besorolási formátum alapja a tulajdonnév 
elemekkel foglalkozó Guidelines for Authority and Reference 
Entries (GARE, 1984; 2. kiad.: Guidelines for Authority Records 
and References, GARR, 2001), valamint a tartalomfeltárást célzó 
besorolási adatokat taglaló Guidelines for Subject Authority and 
Reference Entries (GSARE, 1993). A két útmutató meghatározza a 
besorolási rekordok (authority record) és az utalótételek (reference 
record) adatelemeit.4 
A UNIMARC rendezőelemek-formátum gépi csereformátumra 
képezi le a nemzetközi ajánlásokba foglalt tipikus „authority” 
adatelemeket. Ezek az adatelemek nélkülözhetetlenek az informá-
ciók keresésénél, rendszerezésénél, azonosításánál. Az új kiadás 
beépíti az újabb nemzetközi egyeztetésekkel készült és elfoga-
dott tanulmányok eredményeit. Figyelembe veszi a Functional 
Requirements for Authority Data: Conceptual Model (FRAD, 
2009) entitásainál meghatározott attribútum-sémákat és a FRAD 
modellben specifikált entitáskapcsolatokat. A terminológia igazo-
dik a véglegesített, 2009-ben az IFLA-könyvsorozatában nyomta-
tott formában is megjelentetett nemzetközi katalogizálási nyilatko-
zathoz (Statement of Internatinal Catalouing Principles, ICP).5 
A frissítés elsősorban a UNIMARC rekordokat előállító és hasz-
náló közösség igényei szerint történik majd. A formátum fejlesztői 
ódzkodnak attól, hogy az alapul használt egyezményes dokumen-
tumokban lefektetett elvektől eltérjenek. A bevezetőben hang-
súlyosan szerepel az, hogy a fejlesztések során a nem-GARR, 
GSARE, FRAD és a nemzetközi szabványoktól más tekintetben 
eltérő katalogizálói elképzelésekhez és gyakorlatokhoz nem kí-
vánnak igazodni. 
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Szemléletváltás

A csereformátum kialakításának kezdeti fázisa 
olyan korszakra esett, amikor az internet és a 
web még ismeretlen volt, a bibliográfiai leírá-
sok és a besorolási adatok munkaigényes pár-
huzamos munkálatainak elkerülésére viszont 
jó megoldást jelentett az automatizált átvétel. 
Akkoriban ennek egyetlen módja a rekordok fi-
zikai cseréje volt. Hogy az adatokat morfológiai 
szempontból is könnyűszerrel, gondolkodás és 
módosítás nélkül be lehessen ágyazni a befoga-
dó rendszer bibliográfiai tételeibe és besorolási 
adatállományába, a legkézenfekvőbb megoldás-
nak a szabványosítás tűnt: a globálisan egysé-
ges vagy legalábbis egymással megfeleltethető 
adatszerkezet, valamint az egységesen használt 
egységesített besorolási névalakok bevezetése.  
A világháló elterjedésével és a gyors technoló-
giai változásokkal azonban a bibliográfiai adat-
megosztás új lehetőségei nyíltak meg, az osztott 
rendszerek az adatállományok távoli lekérdezé-
sét és a közös építés lehetőségeit is meghozta. 
Ezzel egyidőben viszont a besorolási adatokkal 
kapcsolatosan szemléletbeli hangsúlyeltolódá-
sok következtek be. A nemzetközi gyakorlatban 
ugyanis, az egységesség elérésére tett jelentős 
erőfeszítések ellenére, megvalósíthatatlannak 
bizonyult a nyelvenkénti, nemzetenkénti névva-
riánsok egyetlen, világszerte egységes formára 
hozása.  Más szóval: követhetetlennek bizonyult 
az abszolút egységesség elve. A besorolási rekor-
dok minimálisan kötelező adatelemeinek körét 
rögzítő IFLA dokumentumban6 már 1998-ban 
belátóan megfogalmazták, hogy a nemzetközi-
leg egységes besorolási tételfejek alkalmazása 
„nem praktikus”. Az irat azt is leszögezi, semmi 
furcsa nincs abban, hogy a felhasználók a kata-
lógusokban a számukra ismert és megszokott 
névformákkal szeretnének keresni, ezért inkább 
az volna célszerű, hogy a nemzeti bibliográfiák 
és könyvtárak a saját katalógusaikat a céljaiknak 
és felhasználóiknak leginkább megfelelő módon 
állítsák össze, a saját szabályaikkal igazodjanak 
ezekhez az elvárásokhoz. Más helyen is megerő-
sítést nyert ez a vélekedés, azzal együtt, hogy a 

besorolási rekordok fizikai cseréje helyett in-
kább azok összekapcsolásának (linkelésének) 
tulajdonítanak fontosságot.7 
A keresési, egyeztetési, azonosítási, informá-
ciószervezési, integrált bibliográfiai, kata-
logizálási problémák orvoslására, egészen a 
közelmúltig, áthidaló megoldást fontolgattak. 
Az entitások azonosítását numerikus, esetleg 
alfanumerikus kóddal (ISADN, International 
Standard Authority Data Number) kezelő rend-
szer lehetőségeinek feltételeit elmélyült tanulmá-
nyok, bizottságok, tanácskozások vizsgálták.8  A 
több mint harminc éve vissza-visszatérő szabvá-
nyos azonosító megalkotásának ötletét azonban 
az IFLA munkacsoportja (IFLA Working Group 
on Functional Requirements and Numbering of 
Authority Records) 2008 tájékán végérvényesen 
elvetette.9 A hosszú fontolgatásnak az elméleti és 
megvalósíthatósági kérdések tisztázatlanságán 
kívül10 a VIAF (Virtual International Authority 
File) sikeres prototípusa,11 illetve a webes név-
terek, a linkelési technológiák és a számítástech-
nológiával támogatott klaszterezési eljárások 
megjelenése vetettek véget.

A formátum felépítése

A UNIMARC besorolási adatok formátuma a 
MARC formátumok rendszeréhez tartozik, a 
szokásos rekordfej, mutató, adatmezők −  indi-
kátorok, almezőazonosítók,  adatelemek − ösz-
szetevőkkel.
A formátum adatmezői funkcionális szempont-
ból adatcsoportokat képeznek (tömbök, blok-
kok), ezeket a kézikönyv külön is listázza. Egy 
rekord felépítése a következő mező-csoportok-
ból állhat:

0--   Azonosítók adatcsoport: jelzetek a rekord 
és a rekordban leírt entitás azonosítására

1--   Kódolt információk adatcsoport: állandó 
karakterhosszúságú kódok, a rekord vagy 
adatai különféle szempontú megjelölé-
sére (előállítási adatok: az egységesített 
besorolási adat státusza, a katalogizálás 



500 Könyvtári Figyelõ 2010/3

nyelve, transzliteráció, karakterkészlet, a 
katalogizálás írásrendszere; az entitás nyel-
ve; nemzetisége; a tárgyi hozzáférési pont 
kódolása; személynévnél az entitás neme, 
megkülönböztetett/nem megkülönböztetett 
név; földrajzi neveknél koordináták; testü-
leti név típusa; szabályok: katalogizálási 
szabvány, tárgyszórendszer; egységesített 
cím típusa; a jelölt entitás fajtája: mű, ki-
fejezési forma; a földrajzi térség kódja).

2--  Kitüntetett hozzáférési pont adatcsoport: 
a kitüntetett hozzáférési pont (authorized 
access point), az utaló hozzáférési pontja 
(reference access point) vagy az általános 
magyarázatos hozzáférési pont (general 
explanatory access point) információs 
blokkja.

3--   Megjegyzések adatcsoport: nyilvánosan is 
megtekinthető megjegyzések, amelyek 1) a 
rekordok közötti és egyéb hozzáférési pon-
tok közötti összefüggéseket  magyarázzák 
meg; 2) a besorolási rekordban leírt entitás 
azonosításához szükséges információkkal 
szolgálnak.

4--   Variáns hozzáférési pont adatcsoport: 
azokat a variáns hozzáférési pontokat 
tartalmazza, amelyekből a rekord hoz-
záférési pontjához visszavezető „lásd” 
utalótételeket kell elkészíteni. 

5--  Kapcsolódó hozzáférési pont adatcsoport: 
a kapcsolódó kitüntetett hozzáférési ponto-
kat tartalmazza, amelyekből a „lásd még” 
utalótételeket kell elkészíteni. 

6--  Osztályozás és entiástörténeti adatcsoport: 
osztályozási jelzeteket és egyéb besorolási 
információkat tartalmaz, valamint a rekord 
hozzáférési pontjára vonatkozó entitás-
történeti megjegyzéseket (létezés kezdete, 
vége, székhely, tevékenység stb.)

7--  Más nyelvű/írású kitüntetett hozzáférési 
pont adatcsoport: az ugyanabban a rekord-
ban bejegyzett másik egyenrangú hozzá-
férési pont regisztrálásának helye, illetve 
kapcsolat olyan másik rekordhoz, ame-
lyikben ez a másik egyenrangú hozzáféré-
si pont a kapcsolódó rekordban 2--  típusú 

kitüntetett hozzáférési pont.
8--  Forrásinformációs adatcsoport: a rekord 

forrása, nem nyilvánosnak szánt katalogi-
zálói megjegyzések 

9--  Nemzeti (helyi) használatra fenntartott 
adatcsoport: a rekord előállítójának helyi 
vonatkozású adatai. A UNIMARC nem 
dolgozza ki ennek csereszabatos szerke-
zetét, hiszen ezek az információk nem ké-
pezik a nemzetközi érdekeltségű adatcsere 
tárgyát. 

Illeszkedés

Mirna Willer a formátum harmadik kiadását is-
mertető cikkében áttekinti az új módosításokat 
és kiegészítéseket, továbbá azt is, miképp illesz-
kedik a frissített formátum a FRAD modellhez 
és a nemzetközi katalogizálási alapelvekről szó-
ló nyilatkozathoz.12

A változásokat a kötetben külön függelék is 
összefoglalja (Appendix O). A frissítések listája 
tartalmazza mind a 2., mind a 3. kiadás módosí-
tásait. A frissítések jegyzékének alapján láthat-
juk például azt, hogy a második kiadástól sze-
repel az entitás nyelve és nemzetisége mező, a 
besorolási adat típusára vonatkozó információ, 
az életrajz vagy tevékenység leírására szolgáló 
mező, többféle utalófajta, a rekordhoz kapcsol-
ható egyéb tételfejek (más entitások rekordjai-
nak kapcsolóelemei), az elektronikus hozzáférés 
útvonala. 
A harmadik kiadás változásainak legnagyobb ré-
sze harmonizálás, kiegészítés, pontosítás, egyéb 
frissítés vagy módosítás eredménye. A FRAD-
hoz való illeszkedés révén a formátum alkal-
massá vált az FRBR, illetve FRAD modellben 
leírt entitások szerinti elhatárolásra és kezelés-
re (személy, testület, család, márkanév, kiadó/
nyomda, tárgy). A módosított definíciók miatt 
néhány terminus technicus a kötet szövegében 
megváltozott (részletesebben szó lesz még róla 
a továbbiakban). 
A formátumot kiterjesztették a besorolási rekord 
állandó azonosítóira, amelyeknek a világhálón 
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is jelentősége lehet (például URI), és a nemzet-
közi azonosítókra;13 továbbá a zenei incipitre; a 
különféle címtípusokra és azok nyelvi változa-
taira; a kiadó/nyomda adatainak regisztrálására 
és névváltozataik kezelésére. Ezekre új hívóje-
lű mezőt vagy almezőt vezettek be. A korábbi 
kiadásokban az ISADN-re fenntartott 015-ös 
mezőnél tájékoztatás található ennek a tervezett 
azonosítórendszernek az elvetéséről, az esetle-
ges helyi használatú jelölések konvertálandók a 
05- vagy 061 mezőbe.
Új jellemző az ugyanazon entitást jelölő, hozzá-
férési pontként felvett különféle „egységesített” 
névalakok, a szerteágazó katalogizálási konven-
ciók folytán keletkezett más-más formájú ne-
vek összekapcsolása, egymás mellé rendelése 
és megkülönböztetett kezelése. További újdon-
ság az „alap hozzáférési pont” („base access 
point”): a valódi tulajdonnév/fogalmi kifeje-
zés-elemek elkülönítése a teljes besorolási adat 
(név+kiegészítők, egyéb megkülönböztető ele-
mek) karaktersorától. 

Rekordtípusok

A UNIMARC Authorities új kiadása háromféle 
rekordot (tételt) különböztet meg, ezek a követ-
kezők, meghatározásaikkal együtt:14

„Besorolási rekord (Authority record) 
─ géppel olvasható rekord, amelynek ve-
zéreleme a személy, testület, mű, márka, 
kiadó/nyomda, téma szerinti tárgy, hely, 
műfaj vagy egy fizikai jellemző kitünte-
tett hozzáférési pontja (authorized access 
point), olyan formában, ahogyan azt a ka-
talogizáló szervezet megállapította. A ki-
tüntetett hozzáférési ponton kívül a rekord 
szükség szerint tartalmazhat még meg-
jegyzéseket; valamennyi olyan variáns és 
kapcsolódó hozzáférési pontot, amelyek 
utalókként szerepelnek; más nyelvű vagy 
írásrendszerű kitüntetett hozzáférési pon-
tokat; osztályozó elemeket vagy az enti-
tás történetére vonatkozó információt; a 

felhasznált forrásokról szóló jegyzeteket 
stb.; tartalmazhatja az entitásra vonatkozó 
azonosító információkért kezeskedő ka-
talogizáló iroda jelzetét; a rekord állandó 
azonosítóját és a rekordban leírt entitást je-
lölő nemzetközi szabványos azonosítót.

Általános magyarázatos rekord (General 
explanatory record) ─ géppel olvasható 
rekord, amelynek vezéreleme általában 
rövidítés, stilizált vagy más megjelenítési 
forma, amelyről a felhasználót átirányítja 
valamely általánosabb osztály vagy egy 
meghatározott kategória hozzáférési pont-
jához. Arra szolgál, hogy a felhasználót 
tájékoztassa az adott jegyzék, katalógus, 
bibliográfia stb. hozzáférési pontjainak jel-
lemzőiről, azokról a konvenciókról, ame-
lyek általánosan vagy egy meghatározott 
típusú hozzáférési pontnál érvényesülnek, 
illetve, segítsen felismerni az ilyen hozzá-
férési pontokat. 

Utalórekord (Reference record) ─ géppel 
olvasható rekord, amelynek vezéreleme 
vagy egy variáns hozzáférési pont vagy egy 
kitüntetett hozzáférési pont, a felhasználót 
a variáns hozzáférési pontról a megfelelő 
kitüntetett hozzáférési ponthoz irányítja 
(például „lásd” utaló), vagy a kitüntetett 
hozzáférési pontról a kapcsolódó [kitün-
tetett] hozzáférési pontokhoz juttatja el 
(például „lásd még” utaló).  Az utalótétel-
formátum csak a variáns hozzáférési pon-
tokra vonatkozóan van kidolgozva.”15    

A hozzáférési pontok típusai

Az egyik jelentős újdonság az, hogy a kézikönyv 
megkülönbözteti a hozzáférési pontok típusait. 
A típusok három féle szempont szerint különül-
nek el: (1) az általánosabb, tágabb rendszerbeli 
funkció szerint; (2) a rekordon belüli funkció 
szerint; és (3) más hozzáférési pontokhoz való 
viszonyuk, kapcsolódásuk szempontjából. 
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(1)  A „hozzáférési pont” az általánosabb sze-
repköröket tekintve három típusra válik:

Hozzáférési pont (Access point):

A tétel vezéreleme, amely a betűrendes 1. 
besorolásnál elsődleges.
A leírásokhoz vezető, hozzáférési pont-2. 
ként használt kifejezés, tekintet nélkül a 
specifikusabb rendeltetéstől. A „kitünte-
tett hozzáférési pont”, a „variáns hozzá-
férési pont” vagy a „más nyelvű kitünte-
tett hozzáférési pont” közös, specifikus-
ság nélküli általánosító megnevezése. (A 
régebbi magyar terminológiában megfe-
lel a „besorolási adat”-nak.)
A név típusával együtt (például „tes-3. 
tületinév hozzáférési pont”, „személy-
név hozzáférési pont”, „cím hozzáférési 
pont” stb.) a név típusa szerinti hozzáfé-
rési pontról lehet beszélni, anélkül, hogy 
annak funkciójára vagy más hozzáférési 
pontokhoz való viszonyára utalnánk.

Alap hozzáférési pont (Base access point) 
─ A hozzáférési pont azon része, amelyik az 
entitás neve, bárminemű egyértelműsítő, mi-
nősítő vagy kiegészítő adat nélkül.

Számbavett hozzáférési pont (Controlled 
access point) ─ A besorolási rekordban rögzí-
tett hozzáférési pont. Beleértendő mind a ki-
tüntetett, mind a variáns hozzáférési pont.16

(2)  A rekordon belüli funkció szerint kategori-
zált hozzáférési pontok a rekordtípusokból 
következően: 

Kitüntetett hozzáférési pont (Authorized 
access point) 

Utaló hozzáférési pontja (Reference access 
point)

Általános magyarázatos hozzáférési pont 
(General explanatory access point).

(3)  Más hozzáférési pontokhoz való kapcsoló-
dás szempontjából:

[a] Kitüntetett hozzáférési pont (Authorized 
access point; hívójel: 2--)

[b] Kitüntetett hozzáférési pont ─ más 
nyelvű és/vagy írásrendszerű (Authorized 
access point in other language and/or script; 
7--)

[c] Kapcsolódó hozzáférési pont (Related 
access point; 5--)

[d] Variáns hozzáférési pont (Variant access 
point; 4--)

[e] Más írásrendszerű hozzáférési pont 
(Alternative script access point; 4---, a meg-
felelő ellenőrző almezővel)

Terminológia, szemantikus adatke-
zelés

Az általános fogalomkészletet hozzáigazították 
a jelenlegi szakirodalom, a FRAD és az ICP 
szóhasználatához. Az „access point” került a 
„heading” helyére (hozzáférési pont, régeb-
bi: „besorolási adat”, „rendszó”). „Authorized 
access point” használatos a „uniform heading” 
helyett (kitüntetett hozzáférési pont az „egysé-
gesített tételfej” / „egységesített besorolási adat” 
helyett). 
Több új terminusra volt szükség: a rekordtípusok 
megnevezésénél, új vagy módosított elnevezésű 
mezőknél vagy az új almező-értékeknél. Ilyen 
változás például az ugyanazt az entitást megne-
vező, de a priorizált névforma tekintetében más-
más nevet eredményező katalogizálási szabály-
zat kódolása a rekord szintjén, és az egyaránt 
szabványos névformák közötti ekvivalencia 
reláció kódolása. 
Az adatok közötti kapcsolatok, relációk jelölé-
sére és minősítésére kidolgozott fejezet teljes 
egészében új. Új kódot vezettek be a $5 Kap-
csolatvezérlő almezővel („relationship control”, 
mely az előző kiadásokban „tracing control” 
terminussal szerepelt). Ezzel a 4-- és/vagy 5-- 
mezőkben megadott értékek kapcsolódásainak 
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milyensége fejezhető ki, attól függően, hogy egy 
adott nemzeti katalogizálási szabvány hogyan 
rendelkezik a névformák megszerkesztéséről és 
használatáról. A kapcsolatvezérlő nyomán auto-
matikusan állíthatók elő a felhasználói nézetben 
megjelenítendő, az olvasót eligazító szövegek is 
(a „lásd”, „lásd még” típusú utalások sablonos 
kísérő szövegei). 
Az utalók legegyszerűbb gépi előállításának 
módja az, ha a besorolási rekordba bejegyzett 
(számbavett) névváltozatokból keletkezik utaló, 
illetve az utalónak önálló rekordja. A UNIMARC 
Authorities „tracing”-nek nevezi a besorolási 
rekordnak azokat a „hozzáférési pont” részeit, 
amelyekből az utalótétel generálódik  (ebből 
lesz a „reference”, illetve „reference record”), a 
megjelenítési nézetben egyúttal sablonos eliga-
zító szöveget is szüleményezve.17 Utaló azon-
ban előállítható a megjegyzés mező megfelelő 
strukturálásával is. A besorolási rekord, illetve 
az utalórekord erre szolgáló megjegyzés mezői 
a 305 (a besorolási rekord megjegyzés mező-
jében tett szöveges „lásd még” típusú összetett 
magyarázatos utalás) és a 310 (az utalórekord 
megjegyzés mezőjében lévő szöveges „lásd” 
típusú összetett magyarázatos utalás). Ezeken a 
helyeken szükség esetén összetettebb vagy rész-
letezőbb szöveggel lehet különböző utalásokat 
tenni, abban az esetben, ha nem elegendő az, 
ami az esetek többségében egy mechanikus át-
irányítással általában kielégítő lehet. A megjegy-
zés mező bővebb és összetettebb magyarázatot 
és útbaigazítást nyújthat a felhasználó számára, 
speciális információk közé foglalhatja az önál-
ló formális tétellé is konvertálható névformát. 
Ez esetben a „hozzáférési pont” a megjegyzés 
szövegébe van ékelve.  Bizonyos esetekben a 
variánsnak a 4-- mezőből való külön utalótétellé 
generálására nincs szükség, mert a rekordban a 
megjegyzés szövegébe metaadat-szinten, meg-
felelő almezőkkel tarkítva, a variáns forma hoz-
záférési pontja is be van ágyazva. Ilyenkor, a 
kapcsolatvezérlő kóddal („reference suppression 
code”) lehet szabályozni azt, hogy a besorolá-
si rekord melyik részéből legyen utalótétel: a 
variáns/alternatív hozzáférési pontok 4-- vagy 

5-- mezőiben megadott értékekből vagy a meg-
jegyzés mezőben elhelyezett, az almezők révén 
innen kiragadható adatokkal kell-e a rendszernek 
csinálnia valamit. Ha az utalás általánosító, és 
nincs szükség reciprok tétel- vagy hozzáférési 
pont szintű kapcsolatok rögzítésére, akkor a vari-
áns/alternatív hozzáférési pont mezője üres ma-
rad, egyedül a megjegyzés mezőben elhelyezett 
magyarázatos szöveg hozzáférési pontjából lesz 
általánosított útbaigazító információt hordozó 
tétel. Ehhez olykor példák bemutatása is társul, 
a példákat már egy másik, külön erre a célra ki-
alakított mező tartalmazza (825). 
Hasonló precizitással vannak kidolgozva a mű-
entitás körébe tartozó minősítők, kapcsolatve-
zérlők (eredeti mű; változat; adaptáció; egész; 
rész; kiegészítés; előzmény; folytatás stb.). A 
személyek, testületek és családok illetve név-
formáik közötti relációkat egy külön bekezdés 
részletezi (leszármazott; ős; házassági kapcsolat; 
testvér; szülő; gyerek; tag; van tagja; alapító; 
alárendelt testület; nagyobb testület; tulajdonos 
stb.)18 
A UNIMARC Authorities a HUNMARC-hoz ha-
sonló érzékenységgel kezeli a „rendszó” (család-
név, vezetéknév) és „egyéb elem” (keresztnév) 
névösszetevőket, szemben a USMARC-kal, il-
letve a MARC21 formátummal, ahol helyenként 
szerényebb metaadat-szegmentációval találko-
zunk. Közelebbi összehasonlítással:

(a) HUNMARC 10$aShakespeare, $jWilliam
   10$aKovács $jIstván
(b) UNIMARC #1$aShakespeare$bWilliam
   #1$aKovács$bIstván
(c) MARC21  1#$aShakespeare, William
   1#$aKovács, István

(a) A HUNMARC a $a és a $j  almezőkkel fejez 
ki egy szokásos családnév+keresztnév összetéte-
lű nevet, az elöl szereplő első pozíciójú indikátor 
a rendszó családnév voltát jelöli. 

(b) A UNIMARC ugyanezt  a szerkezetet hasz-
nálja, egy kis különbséggel az almezőjelnél: 
$a… $b…,  előtte a második pozíciójú indiká-
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tor kódolja a név szerkezetét a rendszó  szem-
pontjából. 

(c) A MARC21 $a almezőjének jelentése: „sze-
mélynév”, az első pozíciójú indikátorral és a csa-
ládnév utáni vesszővel jelölik a rendszó fajtáját 
és karaktereinek határát.

Köztes formátum lévén a UNIMARC bizonyos 
helyeken az információk kódolását racionalizál-
ja: kevesebb almezőt és indikátort foglal magá-
ban, mint a vele párhuzamos nemzeti formátu-
mok. Egyes vonatkozásokban viszont logiku-
sabban jár el. Példaként említhetjük a családok, 
dinasztiák metaadatolását: más formátumoknál 
a „család” névtípus szemantikai jelölője a sze-
mélynevek kategóriáján belül a rendszó indiká-
torok közül választandó ki. A MARC21 esetében 
ez a választék:

First Indicator (Első indikátor)
Type of personal name entry element   
(A személynév rendszavának típusa)
0 - Forename (Egyéni név)
1 - Surname (Vezetéknév)
3 - Family name (Család neve)19

Egy példa, HUNMARC személynév főtétel szer-
kezetbe ágyazva egy család-entitás jelölése: 

30$aEsterházy család

„Egyik kifogásunk e szerkezeti felépítéssel 
szemben az, hogy a család emberi fogalmaink 
szerint nem egyedi személy, miért is van akkor 
a személynév indikátorok között ez a kód?” A 
UNIMARC besorolási adatok között ez az adat-
féleség logikusabb elrendezésben, különféle 
szempontokból több külön hívójelű mezőben 
írható le. A szempontokat a különböző típusú 
hozzáférési pontok és azok rekordjai képvise-
lik (220, 420, 520, 720), és a FRAD-dal össz-
hangban a „család”-ot önálló entitástípusként 
lehet kezelni. 
A szemantikus adatkezelés felé tartó jelentős 
lépés a második kiadástól jellemzően a „base 

access point” bevezetése és megkülönbözteté-
se.  Az „alap hozzáférési pont” a besorolási adat 
szoros értelemben vett név része, a kiegészítő, 
egyediesítő információk nélkül.  A lehetséges 
kiegészítő információk listáját a formátum rész-
letesen tartalmazza, ebben a FRAD fogalmi mo-
dellhez idomul. E megkülönböztetésre azért van 
szükség, hogy kódolhatóvá válhasson az entitás 
nevének nyelve és a név írásrendszere, ugyanis a 
név nyelve és írásrendszere eltérhet a kiegészí-
tő adatok (például uralkodói cím, foglalkozás, 
földrajzi objektum köznévi jelölése) nyelvétől 
és írásrendszerétől, ez utóbbiak rendszerint a 
katalógus alapnyelvén szerepelnek. A kézikönyv 
erre az alábbi példát adja:

200#1$aNicolini da Sabbio$bDomenico$f15-- 
to 160-?$cimprimeur-librarie

Az alapforma: $aNicolini da Sabbio$bDomenico. 
A név nyelve olasz, a katalogizálás nyelve vi-
szont francia, ezért a $cimprimeur-librarie mi-
nősítő elem francia.20 Az egyes elemek nyelvé-
nek kódolása a megfelelő kontroll almezőkben 
megadott értékekkel lehetséges.21 

Összegzés

A UNIMARC besorolási rekord formátumának 
új kiadása a folyamatosan megújuló nemzetközi 
katalogizálási törekvésekkel tart szoros lépést. 
Ezért is érthető, hogy a formátum gazdagabban 
kidolgozott része a tulajdonnév besorolási ada-
tokra terjed ki, a formátum alapját képező társ-
dokumentumok ugyanis eddig erre a területre 
összpontosítottak. Az FRBR tartalmi feltárást, 
témajelölést modellező munkálatai 2005-től 
folynak (Functional Requirements for Subject 
Athority Record, FRSAR), e fejlemények néhány 
év múlva valószínűen a UNIMARC besorolási 
rekord-formátum egy újabb kiadásához vezet-
nek. Az egyes kiadások rendre kifinomultabb 
szemantikus keretstruktúrát építenek fel, logikai 
rendszerbe foglalva teremtik meg a besorolási 
adatok technikai kezelésének eljárásait.  A for-



Könyvtári Figyelõ 2010/3 505

mátum rugalmasan engedi érvényesülni az egyes 
szabályok eltéréseit, összekapcsolhatóvá teszi a 
többnyelvű, más-más írásrendszerű adattárakat, 
érvényesülni engedi a különböző felhasználói 
körök igényeit, igazodik a logikaimodell-alapú 
információkezelési törekvések eredményeihez. 
A hazai besorolási formátumok és autorizáló 
adatok kezelését célzó fejlesztéseknél érdemes 
volna nemcsak figyelembe venni e formátum 
vívmányait, hanem közvetlen közreműködéssel 
részt is venni a UNIMARC-ot fejlesztők közös-
ségi munkájában.   
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