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Frank,Ottó:

SZAKIRODALMI KARTOTÉKOK FELDUZZASZTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA*

Nagyobb területet átfogó szakirodalmi kartotékok hamar fel
duzzadnak. Kanak következtében nemcsak sok helyet foglalnak el, 
hanem könnyen áttekinthetetlenné is válnak* A szerző leírja azo
kat az eljárásokat, amelyekkel ésszerű keretek közé lehet szorí
tani az ilyen kartotékot.

1. A szakirodalomkutatás különböző módjai 
a dokumentációs központokban.

Bizonyos meghatározott témákra vonatkozó közlemények felku
tatásának kétféle módja lehetséges /számos változattal/: egyrészt 
szerkeszthetünk szakterületek és egyes témák szerint felépített 
kartotékot, másrészt különféle /könyvészeti/ összeállításokat 
/bibliográfiákat, referáló lapokat, folyóirat-tartalomjegyzéke
ket/ használhatunk fel. Az utóbbi eljárást jelölik az irodalom
kutatás /Literaturreoherche/ szóval. Hogy melyik módszert alkal
mazzák, az a körülményektől függ, elsősorban a használat inten
zitásától. Szakirodalmi kartoték kiépítése még ésszerű munkamód
szerek alkalmazása esetén is jelentős anyagi megterheléssel jár. 
Ez csak akkor rentábilis, ha a kartotékot nagyobb mértékben_hasz
nálják.

Az említett két módszert többnyire egyidejűleg alkalmazzák. 
Mig a leggyakrabban keresett szakterületek esetében kifizetődik 
a szakirodalmi kartoték kiépítése, addig a határ- vagy a ritkáb
ban keresett szakterületekről az esetenkénti irodalomkutatás is 
elegendő.
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A szakirodalmi kartoték elburjánzásával, a helytakarékosság 
kérdésénél tekintetbe kell vennünk a mechanikusan válogatható 
lapféleaégeket. Ilyenek pl. a hasitékolt /Karblochkarten/ vagy 
réseit /Sohlitzlochkarten/, peremlyukasztásoe lapok, optikai 
lyukkártyák /Siohtloohkartan/ vagy gépkártyák /Maschinenloch- 
karten/. A "klasszikus" kartotékban valamely közleményt, amely 
egymás mellett vagy egymással kapcsolatban több témát tárgyal, 
a kartotékban az összes tekintetbe jövő helyen meg kell, hogy 
találjuk. Tehát az ilyen közleményről több ~ átlag 2-3 - k a r 
tont kell készítenünk. Ez azt jelenti, hogy a kartoték lapjai
nak mennyisége 2-3-szorosa a benne nyilvántartott elmek mennyi
ségének. A mechanikusan válogatható kartoték esetében ellenben 
minden közleményről csak egy lap készül, akármennyi részletkér
déssel foglalkozik is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gépi 
utón válogatható kartoték gazdaságosabb, mint a klasszikus for
ma, mert a kérdés mérlegelésénél egyéb tényezőket is tekintetbe 
kell venni; a lyukkártya nagyobb előállítási költségét, a lyu
kasztáshoz és rendezéshez szükséges gépek esetleges beszerzé
sét, stb.

2. A szakirodalmi kartoték felduzzadása.
Már az indulásnál gyakran elmulasztják a kartoték szerkesz

tői, hogy felmérjék a feldolgozandó irodalom terjedelmét, va
gyis a kártyáknak bizonyos időn belül várható mennyiségi növe
kedését. De még ha ez megtörténik is, elkerülhetetlen az évek 
múltával a kartoték felduzzadása. Az a célkitűzés, hogy éssze
rű válogatással, "preszela kólóval" vessünk gátat az elburjánzás
nak, rendkívül nehezen megvalósítható, mert nem tudjuk előre, 
hogy a jövőben milyen témákat fognak keresni a kartotékban. A- 
milyen tetszetős, olyan nehéz azt a célkitűzést is megvalósíta
ni, hogy a kartoték csak olyan jellegű közlemények elmét tar
talmazza, amelyeket már kerestek* Hasonló a helyzet, mint egy 
többnyelvű szótár esetében. A felesleges anyag elkerülhetetlen. 
Utópia volna olyan szótár, ahol csak azok a szavak lennének, 
amelyeket keresnek, de a közismertek vagy amelyeket senki sem 
keres, hiányoznának, Ez persze banális megállapítás, mert min—



denki jól tudja, hogy nincs ilyen szótár. A szalcir odaírni karto
tékkal kapcsolatban azonban ilyen követeiményak elég gyakran 
hallatszanak.

Különösen elburjánzik az olyan kartoték, mely kész, elő
fizethető referátum-anyagból áll, mivel több ilyen forrásból 
táplálkozva /referátumkartotékok, refarálő-lapok stb. elmeinek 
kivágása és kartonra ragasztósa/, óhatatlan egy és ugyanazon re
ferátum többszörös megszerzése. Ennek ellenére közkedvelt a szak- 
irodalmi kartoték kiépítésének ez a módja, mert az átfedések el
lenére is olcsóbb, mint az eredeti közlemények - lehetőleg pre- 
szelektlv - átnézése éa a megfelelő címleírások elkészítése. To
vábbá kartotékok önálló fejlesztéséhez többnyire hiányoznak a 
megfelelő szakmunkaerők éa ahol rendelkezésre állnak is, nem 
szakfolyóiratok átnézésére, hanem a tulajdonképpeni tájékoztató 
munkára használják fel őket. A saját erőből vald kartoték fej
lesztése esetében nem lehet a teljességnek azt a fokát sohasem 
elérni, amit a készenkapott referátum-anyag bedolgozása nyújt. 
Végül pedig nyomós érv az ia, hogy voltaképpen nincs értelme ol 
lyaamibe önálló munkát fektetni, amit készen is megvásárolhatunk.

Felvetődhetik még az a gondolat Is, hogy a címleírások ki
vágása és felragasztása utján készült kartotéklapok beosztásáról 
ellenőrizni lehetne, hogy a műről nincs-s cimleirás a kartoték
ban. Ez a munka azonban olyan nagy költségtöbbletet jelent.hogy 
rendszerint teljesen mellőzik.

A kartoték elburjánzásának megakadályozására tehát más mód
szereket kell keresnünk, A következőkben néhány ilyen lehetősé
get ismertetünk.

3 . A szakirodalmi kartotékban való selej
tezés értelme és célja.

Mint már említettük ideálisnak az olyan szakirodalmi karto
tékot tekinthetjük, mely pontosan a keresett anyagot tartalmaz
za, viszont azt is leszögezhetjük, hogy ez a célkitűzés elérhe
tetlen. Ezt sem előzetes válogatással /preszelekoidval/, sem a 
kartonok utólagos kiselejtezésével nem lehet elérni. Különben 
la arra vonatkozólag, hogy mit lehes és kell kiselejtezni', na
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gyón eltérőek a vélemények már olyan egyszerű kérdésnél is#mint 
a közlemény megjelenési ideje*

Egyesek szerint kartoték, minél messzebbre visszamenőleg,le
hetőleg minden fontosat tartalmazzon* Ez sok esetben helytálló 
megállapítás, például történeti kutatások vagy például szabadal
mi irodalom feltárásának céljait szolgáló kartoték esetében* Má
sok viszont a szakirodalmi kartotékkal szemben azt a főkövetel
ményt támasztjthy hogy elsősorban a legfrlsebb közleményeket tar
talmazza, Ez a nézet is helytálló, különösen olyan szakterülete
ken, ahol rendkívül gyors iramú a fejlődés, kartoték ezek sze
rint csupán az utolsó néhány év anyagára szorítkozhatna* Az elő
ző irodalmat a kartotékoknál könnyebben kezelhető nyomtatott iro
dalom-jegyzékekben /mint pl. a nagy referáló lapok szakmutatŐi/ 
sokkal könnyebb felkutatni* Egy már nagyon régi vélemény szerint 
a folyóiratcikkek élettartama körülbelül tiz év, mert ennyi idő 
alatt mindaz, ami fontos, különösen a pozitív ismeretanyag, a 
könyvekbe kerül* Ez is helyes. megállapítás, csak nem szabad el
felejteni, hogy Így sok lényéggé részlet elvesz, mert a szakköny
vek korlátozott terjedelmük miatt csak nagyobb vonásokban rögzít
hetik az anyagot*

Az elmondottak alapján láthatjuk, hogy itt, mint sok más 
esetben, sincsenek kész receptek, hanem eias.lüaük'ótít kell megkeresni 
a leggazdaságosabb megoldást*

Ebből a szempontból kell nézni a selejtezés különböző lehe
tőségeit •

4* Másodpéldányok kikeresése.
A selejtezés egyik lehetősége a több példányban maglévő cím

leírások eltávolítása* Ez különösen a "vásárolt" címanyag össze
gyűjtésével keletkezett és növekedett szakirodalmi kartotékokra 
érvényes. A munkát egyszerűbb munkaerők is végezhetik, mert csak 
arról van sző, hogy az egyes szakcsoportokban lévő címeket egy
mással összehasonlítsák és a feleslegeseket eltávolítsák* Arra 
kell csak ügyelni, hogy mindig a legrészletesebb referátumot tar
talmazó lap maradjon a kartotékban.
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5* Másod- vagy többeapéldánybán készített 
kartonok sitávolitása.

A klasszikus szakirodalmi kartoték egyik jellemzőjaként em
lítettük* hogy az agyas c Írnia Írás okát több halyen is beosztják* 
vagyis mindenhol* ahol a müvet kereshetik# A tizedes osztályozás 
alkalmzása folytán szinte szigorú szabállyá lett* hogy több deci
mális számmal jelölt címleírást minden egyes szakszámhoz be kell 
osztani# A titán hegesztésére vonatkozó minden közleményt, ame
lyet a 6 2 1 * 7 9 1:669 * 295 decimális szám jelöl, eszerint a 621*791 
Hegesztés szakcsoporthoz épp úgy be kell osztani, mint a 669*295 
Titán szakcsoporthoz# Ha száz közlemény szól erről a tárgyról, tu
lajdonképpen száz felesleges lap van a kartotékban# Utaló beikta
tásával az egyik helyen a lapok feleslegessé válnak; Így például 
a 669*295 Titán szakszámnál ilyen utalót lehet elhelyeznie

669*295tó2l*791 Titán, Hegesztés 
I*# 621*791: 669*295 Titán hegesztése®

Kzzel száz lap helyét takarítottuk meg* Az eljárás hátránya 
viszont az, hogy a kutatót másik kartoték fiókhoz utasítja, ahol 
megtalálhatja a keresett müvek lapjait# Ha ezt az eljárást úgy 
egységesítjük, hogy a kartonokat következetesen a kisebb decimá
lis számhoz osztjuk, a kutató rövid idő alatt megszokja, hogy pél
dául a hegesztett varratok anyagvizsgálatát /amelyet a 620.1 :6 2 1* 
791*056 jelzet jelöl/, a kisebb decimális szám, tehát a 62O.I A~ 
hyagvizsgálat szakcsoport fiókjában keresse* Megfelelő cimszómuta- 
tó, amelyre többnyire úgyis szükség van, tovább könnyítheti a ke
resést «

6* Régebbi közlemények kiselejtezése*
Ha az az elv érvényesül, hogy a kartoték elsősorban uj anya

got tartalmazzon — és a régebbi közleményeket mellőzze- ezt a mun
kát is könnyen elvégeztethetjük segédmunkaerőkkel, mart a címleí
rásokon csak a megjelenés évét kell ellenőrizni#

A legtöbb kartoték szakcsoportjain belül a közlemények fordí
tott időrendben, tehát a legújabb közlemények legelöl vannak# így 
a régebbi müvek címleírásait könnyű megtalélnio Megkönnyithéti még 
a keresést, ha a kartonok színét évenként vagy otévenkén változtat
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juk. Uj év kezdetén pl* az összes zöld kartonokat / amelyek egy 
fégebbí év anyagát jelentik/ könnyen eltávölithatjuk*

7* Jelentéktelenebb közlemények kiselejtezése
Amennyiben selejtezésre kerül sor, a közlemény jelentőségét 

is tekintetbe kell venni* Például egy bizonyos erőmüvei vagy más 
építménnyel, valamely megmunkálási eljárással vagy meghatározott 
eseménnyel stb* foglalkozó több közlemény esetében mérlegelnünk 
kell* Döntő lehet például a közlemény hosszúsága, aznak a több
nyire jogos feltételezéssel, hogy a leghosszabb közlemény a témá
nak a legrészletesebb és Így legjobb tárgyalása* Néha a folyói
rat elme is jő támpont* Különösen elismert szakfolyóiratban meg
jelent közleményt inkább megtartunk, mint a kevésbé ismert lapból 
valót* Fontos lehet a szerző tekintélye is, de ennek a megítélése 
már nem olyan egyszerű*

Az ilyen szempontok szerinti válogatást már nem igen lehet 
segédmunkaerőkre bízni*

8* Szakirodalmi jegyzékek*
A dokumentációs központod egyik fontos feladata, hogy 

felkérésre, a szakirodalmi kartotékban lévő címek alapján, jeg^ 
zékeket állítson össze bizonyos részletkérdésekra vonatkozóan* 1 
Ilyen esetben a jegyzék összeállításához felhasznált kartonokat 
kiszedjük a kartotékból és a jegyzékre - amely lehetőleg fénymá
solásra alkalmas papíron készítendő - utalóval hivatkozunk* Arra 
is gondolhatunk, hogy az egész kartotékot csoportonként ilyen i~
X*odaírni jegyzékekké alakítsuk át, azonban ez a legtöbb esetben túl 
ságosan költséges volna* Ezért ezt a munkát inkább csak azokra az 
esetekre korlátózzák, amikor ilyen jegyzékeket egyébként is készí
teni kell*

9» A kartoték átalakítása mechanikai 
válogatáshoz*

Olyan kartoték, amely hasitékolt /Kerblochkarten/, vagy ré
seit /Scfclitzloehkarten/, peremlyukasztásos lapokból vagy gépla
pokból /Maschinenlpohkarten/ áll, kevesebb helyet foglal el,mint 
a klasszikus szakirodalmi kartoték, mivel egy-egy címleíráshoz 
általában csak egyetlen lap szükséges* Ha ezt az előnyt haszno-



aitani akarjuk és egyéb okok is a mechanikai válogatásra való át
térés mellett szólnak, a régi kartotékot adott időponttól kezdve 
lezárhatjuk és újat kezdhetünk* A visszamenőleg mechanikai válo
gatása kartotékká való átalakitás ritkán lehetséges, egyszerűen 
azért, mert a címleírások lyukkártyákra való átvitele, még fény
képészeti eljárás alkalmazása esetén is, túl költséges* Továbbá 
azt is figyelembe kell venni, hogy az egyszerű átírás magábanvé- 
ve nem elegendő* A mechanizált irodalmi kartoték előnye ugyanis 
az, hogy a közleményeknek lehetőleg minél több tartalmi és alaki 
jegyet nyilvántartja* Ezeket az ismérveket azonban többnyire nem 
lehet a szakirodalmi kartoték alapján megállapítani, még igen 
részletes referátumokból sem: tulajdonképpen a közlemény alapos
tanulmányozására volna szükség*

10* A szakirodalmi kartoték újrakezdése*
Gyakran sikerrel jár, ha a meglévő szakirodalmi kartotékot 

adott időpontban lezárják és uj kartotékot szerkesztenek* Indo
kolhatja azt valamilyen más rendszerezésre való áttérés., mikor 
is a régi kartotékot az uj rendszernek megfelelően nem tudjuk 
átalakítani* Még az olyan állandó és nemzetközileg megszilár
dult szakrendszernél la, mint a tizedes osztályozás, elkerülhe
tetlen időnként bizonyos átrendezés* Különösen mióta a Tizedes 
Osztályozás Nemzetközi Bizottságában /Internationaler Ausschuss 
für dia De z imái kiás sif lkat ion/ divatba jött, hogy meglévő szak- 
számokat, sokszor nagyobb szakcsoportokat is, sutba dobjanak 
/bizonyára igen nyomós okokból/ és gyökeresen uj szakszámokkal 
helyettesítsék ezeket*

A már meglévő mellett uj kartoték elindítása mindenekelőtt 
azzal a hátránnyal jár, hogy az olvasónak két helyen kell keres
nie* Idővel javul a helyzet, mert egyre inkább az uj kartotékot 
veszik igénybe* A régi pedig lassacskán a pincébe vándorolhat 
ée egy napon fel is lehet oszlatni.

11* Mikrofilmre vétel*
Értékesebb, vagy pláne pótolhatatlan szakirodalmi kartoté

kok szempontjából is egyre gyakrabban felmerül a különféle ve
szélyek elleni biztosítás problémája* A kérdés megoldására je
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lenleg a mikrofilmezés az agyatlan gazdaságos eljárás, A kartoté
kot kartónról-kartónra mikrofilmre lehet venni, rendszerint 16 mm- 
es filmre* Miután a negatívot biztos helyen elraktározzák, agy má
solat, amely nam túl drága, helyettesítheti a szakirodalmi kartoté 
kot. A kartotékban vald keresgélés helyett a filmet futtatják át a 
leolvasó készüléken* Előnye annak a megoldásnak, hogy megfelelő be 
rendezés segítségével már a leolvasás közben felvétel készíthető 
egyes címekről* Ezzel megtakaríthatjuk a szükséges közlemények cí
mének kézzel való kiírását*

12* Mikrokártyókra vétel*
Cári Braband kezdeményezése óta szakirodalmi kartótéklapokát 

- egyidejűleg többet - is lehet mikrofilmre venni, például kiské- 
pes fényképezőgéppel is megfelelő máaolóállvánnyal* A reproasztal- 
ra Aj vagy A4 szabványalaku kartonokat fektetnek egymásmellé,vagy 
pikkelyszeriien egymásra. Ez az eljárás jól beválik, ha a szüksé
ges címek kiírását meg akarjuk takarítani és a kartonokat egyszerű 
en lefényképezzük. A negatív filmről később nagyításokat lehet ké
szíteni.

A szerző a továbbiakban leírja egy kísérletét, amikoris 35 
kartotéklapot, címleírással és tartalmi ismertetéssel /1:4 line
áris kicsinyítéssel/ A6-os nagyságú mikr©kártyára vett fel.

A mikrokártya a következő módon készült: A 35 kartotéklapot 
lazán a mikrofilmfelvevő készülék reproasztalára helyeztük, plk- 
kelyszerüen, úgy hogy azok egy A2-es alakú felületet alkottak. A 
felvétel 35 ffiffi-es, perforálatlan mikrofilmre történt. A negatív 
előhívása után az A 6-os nagyságú, átlátszó fényképészeti papí
ron készült visszanagyitás a minta pozitivját adja /fekete Írást 
világos alapon/. Ennél a műveletnél a negatív filmet fordítva 
tettük be, úgy, hogy a visszanagyitás az átlátszó papíron visz- 
szájáról /a túloldalon ellenben helyesen/ olvasható. Erről az 
átlátszó papírról fénymásolatok készültek; a megvilágításnál az 
átlátszó papír fényérzékeny oldala közvetlenül a fénymásoló pápir 
fényérzékeny oldalával kerül összeköttetésbe. Ez biztosítja az 
íráskép éles visszaadását* Ennek az eljárásnak az az előnye
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hogy az átlátszó papírról bármikor gyorsan és olvashatóan lehet 
előállítani fénymásolatot. Minden mikrokártya tehát egyúttal iro
dalmi összeállítás valamely adott témáról. Ugyanarról az átlátszó 
papírról nagyobb példányszámú másolat is készíthető kis-offszet- 
nyomásaal /50 példányon felül gazdaságos/.

A kartoték mikrofilmre vagy mikrokártyákra való átalakítá
sát rendszerint akkor alkalmazzák, ha a kartotékot,vagy egy-egy 
részét újrakezdik.

A mikrofilmre felvett cédulák közé - még ha ezeket nem is 
semmisitik meg, sőt továbbra is használják - nem ajánlatos uj 
kartonokat osztani, mert kijavithatatlan zavarokat okozhat. Az 
az eljárás, hogy nagyobb mennyiségű címkartont 35 mm széles mik
rofilmre veszünk, egy-egy megadott témára vonatkozó irodalmi 
összeállítás elkészítésénél is alkalmazható. Ezáltal a címek le
írását - ahogy az mostanáig szokásos volt - meg lehet takaríta
ni s ezzel elmarad a kiírással kapcsolatos hibalehetőség is.

Az ilyen irodalmi összeállítás megrendelője ez esetben nem 
Írott címjegyzéket kap, hanem a mikrofilm felvétel vlsszanagyi- 
tását, még pedig akkora nagyítást, hogy valamennyi címet opti
kai eszköz segítsége nélkül is jól elolvashatja.

Eredeti cím: tíber das Ausdünneh von Literaturkarteien.
Megjelent; DFW* Dokiméntation, Fachbibliothek, Werksbücherei.
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