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SZAKKATALÓGUSÁNAK SZERKESZTÉSI MÓDSZERE

A  szakkatalógus alapegysége az egyszerű ETO szám, A z  első feladatunk 
az, hogy ezt az egyszerű ETO számot könnyen megtalálhatóvá, tegyük a kata
lógusban. A  szakkatalógus betűrendes mutatójában a tárgyszavak az egyszerű 
ETO számra mutatnak, vagy annak egy közös elosztás beli összetett alakj ára.
Pl. Iparstatisztika elmélete 311:338.4; üzemvezetés 658.012.4 A z  indexben az 
összetett alakban az egyszerű ETO számot alá kell huznunk. Ez az az egység, 
amelyet először kell megkeresnünk a katalógusban, Alihoz, hogy könnyen meg
találjuk az egyszerű ETO számot az szükséges, hogy állandó helye legyen a 
katalógusban, állandóan azonos formájú osztólapon.

Véleményünk szerint erre a legalkalmasabb - tekintve az elosztások osztó
lap igényét - a jobb félszéles osztólap. Könyvtárainknál szokásos, hogy külön
böző tipusu osztólapokat használnak a fogalmak hierarchiájának megfelelően. így 
pl. széles középvágatu osztólap főbb, általánosabb kategóriát jelent, egy-két 
számjegyű ETO számokat, bal félszéles osztólapok három jegyű rendszerbeli 
fogalmakat fejeznek ki s jobb félszéiesre kerülnek az alárendelt alosztályok. 
Sokszor egyszerűen csak azért használnak eltérő vágatot, hogy ne fedjék egy
mást. (1. ábra)

1. ábra.
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Helytelennek tartjuk az ilyen szerelést. A  sokféle formájú osztólapokon 
elhelyezett egyszerű ETO számok számsora felismerhetetlenné válik a különbö
ző formájú osztólapok tömkelegében. A z egyszerű ETO számok számsort jelen
tenek, tegyük ezt a számsort felismerhetővé a katalógusban! Ha ezt sikerül el
érni, nem nehezebb megtalálni egy ETO számot a szakkatalógusban, mint egy 
szerzőt a betűrendesben, hiszen a számsor sem bonyolultabb a betükombinációk 
sorainál. A z  X. ábrán említett osztólapok helyes elrendezését véleményűnk sze
rint a 2. ábra adja.

2* ábra.

A z összetett ETO számok katalógusból! optimális szerkezetét illetően fi
gyelembe kell vennünk, hogy az összetett ETO szám minden egyes egyszerű 
ETO számon belül ismétlődő szerkezet. Ez a közös alosztások jellegéből, sze
repéből következik. A z  Összetett ETO szám, mint szerkezet tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy különböző számsorok váltják egymást az egyszerű ETO számon 
belül.

így: -20 -30 -40 vagy (021) (023) (075.8)

vagy (4) (439) (439.151) (44) stb.

E számsorokban sem nehezebb haladni, mint a betűrendben, vagy az egy
szerű ETO szám számsorában. Könnyűvé kell tenni a szerkezetben való eliga
zodást, ami azt jelenti, hogy könnyűvé kell tenni az egyes számsorok megtalá
lását, és felismerhetővé az egymásra következő alosztásformák váltakozását.

A z  ETO rendszerbeli szerkezete az adábbi képet mutatja:
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egyedi jelzet ... +

/

ismétlődő szerkezet

(...)M M
o j  2

.00

.0
A  szakkatalógusnak tükrözni kell ezt a felépítést. A z  egyszerű ETO szá

(0)

323.272 Forradalom.

323 Belpolitika

_ y
/ 32 Politika

186



mot jobb félszeles osztólapon elhelyezve és az alosztások helyét is b  e ibve, a 
sz akkataló gusriak az egyszerű ETO számra épülő szerkezetét az alábo: acra 
mutatja.

.0

alosztások + . .. egyszerű EDOEO szájm

Azt jelenti ez az ábra, hogy az aiosztáskategória megnevező lapjait, mint 
a kezdődő uj számsorok első elemét azonos helyen, mindig bal szélső kis fülon 
kell feltüntetnünk, azaz hogy az egyszerű ETO számon beiül az összetett szám 
első elemei -4» / ; =* ( o) stb* a szakkatalógusban éppúgy állandó helyre kerülnek, 
mint az egyszerű ETO szám jelzetei.

A z  osztólapok formája az összetett számok közös alosztásbeli jelzeteinél kis 
fül: bal, balközép, közép, jobbközép és jobbszélső vágatban. K is füleket kell 
használnunk, mert nemcsak egyszerű, hanem többszörös összetételekben fordul
nak elő az összetett számok. Gyakori, sűrűn alkalmazott, félszéíes osztólapok 
lefednék az egész katalógust és nem lenne lehetséges gyors áttekintés: az al
osztások számsorait nem lehetne felismerni, követni, következő számsor válta
kozásától. megkülönböztetni.

Példa:

3. ábra.
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4* ábra.

Hogyan alakítsuk ki egy bonyolultabb, többszörös összetételű ETO szám 
szerkezetét a katalógusban? Úgy, hogy az azonos alosztásbeli összetételek 
mindig felismerhető számsort nyújtsanak.
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A z  alosztás kategóriák jelzetsora

A  konkrét alosztások számsora

A  konkrét alosztáson beiül jelentkező további azonos alosztások szám 
sora.

Ha az egyes országok gabonatermelését az adott időszakok szerint is to
vább bontjuk, úgy az egyes idő'alosztások az egyes országokra vonatkozóan 
mind a jobbközép vágatu kis fület kapják.

A z  osztólapoknak ez a szerkezete lehetővé teszi - az egyszerű  ETO 
szám fé lszé les  jobboldali osztólapját is beleértve - 5 elemből álló összetételek
felismerhető számsorokban való elhelyezését. M eg keU figyelnünk a példán, 
hogy csak az egyszerű ETO számra közvetlenül vonatkoztatott közös alosztás 
belépő je lzete kerül mindig balszélre és ennek konkrét aiosztásai baiközép kis 
fülre, az egyes alosztásokon belül jelentkező újabb azonos alosztások konkrét 
számai közvetlenül helyezkednek el a jobbra következő vágatu kis füleken. T e 
hát állandóan előforduló eset lesz, hogy pl. földrajzi jelzetünk. Lesz pl. a ket
tőspontos alosztások konkrét számain belül, mig az egyszerű  ETO számra vo 
natkoztatott földrajzi alosztások halszélen és balközépen csak később lépnek 
be, annak megfelelően, hogy a földrajzi alosztás a viszonyítás után következik 
az összetett ETO szamok sorrendjében a katalógusban.

A z  igy szerkesztett katalógus nagyon tetszetős képet nyújt. A  katalógus 
felülete levegős, nincs teletűzdelve osztólapokkal, hiszen csak egy  fé iszé ies  
fület használunk és az egyes alosztások számsora nem fedi át balról jobbra a 
katalógust, mint ahogy a könyvtárainkban általában szokásos, hanem egymás 
mögött helyezkednek el, miáltal a katalógus nagy felületi része szabad marad. 
Igaz, hogyha sűrűn következnek egymás után az azonos számsori osztólapok, 
lefedik egymást , ha kevés a cédula közöttük; de az, hogy az azonos elhelyez
kedésű osztólapokon az azonos számsor fejeződik ki, a számok í rendje folytán 
nem okoz nehézséget a keresésben, ilL. tájékozódásban.

A  könnyebb és gyorsabb tájékozódást, keresést elősegítheti a színek al
kalmazása a szakkatalógusban. Ez azt jelenti, hogy e g y -e g y  ETO szám, 
vagy szorosabban összetartozó ETO számok összes  osztólapjai egy  színűek 
legyenek. így pl. a 332.5 335.51 332.57 332.571.2 332.578 egyszerű  ETO
számok, és összetett formáiknak összes  osztólapjai egyszinüek. A  332.6 ősz- 
szes  osztólapjai más szint kapnak és a 332.7 újra a 332.5 színét. Szükség 
esetén egy harmadik színnel ki lehet emelni egy -  egy  nagyobb csoportot, pl. 
az infláció 332.571.2 csoportját. Ez előtt és után azonban azonos a 332,5 
eSyéb csoportjainak színe és más a 332,6 osztályé. Term észetesen egy  - egy 
osztályon belül mint pl. a 332.5 vagy 332,6 stb. alosztályoknál felváltva is 
cserélhetjük a színeket. Ezt az egyes osztályok terjedelme, jelentősége Indo
kolhatja. A z  azonos szinü választólapok sora mintegy vezeti a lerakó könyv
tárost, ele a kereső olvasót is és a szinhatár mintegy automatikusan jelzi a 
tárgykör változását is. A z  egyedi kiemelések színe minden osztályban, illetve 
az egész katalógusban azonos lehet, mig az osztályváltozások megkülönbözte
tő két színe értelemszerűen váltakozna.

A  szakkatalógi-is szerkesztés előbbiekben ismertetett módja még azzal 
az előnnyel is járhat, hogy szabványosítani lehetne - legalább is azonos gyűj
tőkörű könyvtárakban a szakkatalógusok szerkezeti felépítését. Előre lehet ké
szíteni több száz adott vágatu és szövegű osztólapot és a szerkesztésnél, le
rakásnál kész szövegű osztólapot egyszerűen csak be kell helyezni a kataló
gusban a megfelelő helyre. így az aló sztáskategor iákat jelző balszélső kisíü- 
leknek és a konkrét alosztások balközépfüles osztólapjainak minden egyszerű 
ETO számnál szükség lehet azok alkalmazására, beillesztésére. Sokszor az 
Üven szükséglet egy könyvtáron belül is jelentős, különösen, ahol folyóiratcikk
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-- szakkatalógus is v a a  Gondoljunk csak pl* a földrajzi vonat koz ás ok osztó
lapjaira, melyek igen nagy mennyiségben kerülnek rendszerünkben alkalmazás
ra* Ugyanígy a viszonyítások, vagy a nyelvi, vagy formai alosztások.

Végül megjegyezzük, Hogy szerkesztési módszerünk ismertetésénél csak 
a mi társadalomtudományi- közgazdasági szakkatalógusunk igényeire vonatkozó 
megoldásokat igyekeztünk ismertetni, de valószínűnek tartjuk, hogy e módszer 
a többi főosztályok területén is jól alkalmazható.

( A  cikkel kapcsolatos észrevételeket a Könyvtári Figyelő szerkesztősége kö
szönettel vesz i és szívesen közli a következő számokban.)

A  Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadvány rakta rá - 

bán az alább felsorolt müvekből van még néhány példány, melyet térí

tés nélkül küldünk meg k ö n y v t á r a k n a k  az i g é n y l é s  s o r r e n d j é 

ben.

A  Nemzetközi Dokumentációs Szövetség távlati programja.

Könyvtártudományi kutatások* A  Library Trends cimü fo
lyóirat szemléje*

A  szovjet megyei könyvtárak módszertani munkája.

HUTGHINS, M.: Bevezetés a könyvtári feiviiágositó mun
kába*

FOSKETT, D* J.: 'Tájékoztató munka a könyvtárakban.

Bgyetemi könyvtári Konferencia* Szeged, 1959* december
10- 1 2 .

MIBRZWUSTSKA, Z.: A  könyvtáros és az olvasók együtt
működése.

N* RACZ Aranka: A  gyermekkönyvtárak szervezése és 
fejlesztése.

MIKÓ Zoltán: A  könyvtári meseórák tartalmáról és mód
szereiről.

KŐHALMI Béla: A  Magyar Tanácsköztársaság könyvtár
ügye. forrásgyűjtemény.

A  dokumentáció, az információ és a tájékoztatás fogai-  
ma. Terminológiai vita*
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