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NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁK MÁGNESSZALAGJAI KÖZPONTI
SZOLGÁLTATÁSKÉNT

SZŰCS ERZSÉBET

A nemzeti bibliográfiai feldolgozások (bibliográfiai leírás, a besorolási adatok köz
lése és a tárgyi feltárás) központi szolgáltatásként való terjesztése régi hagyomány. 
A nyomtatott füzetek, kötetek szerzeményezési és címleírási segédletként és a tájékoz
tatási, irodalomkutatási munkákban használatosak, a bibliográfiai tételek cédula-for
mában, mágnesszalagon vagy számítógépes hálózaton keresztüli terjesztése pedig men
tesíti a felhasználó könyvtárakat saját állományuk gyarapodásának a feldolgozásától. 
Ezzel nemcsak munka- és költségcsökkenés érhető el, hanem javulhat az egységes feldol
gozói szabályok alkalmazása útján az adott könyvtári szolgáltatás (pl. katalógus, bibliog
ráfia, jegyzékek) színvonala, s a használók szempontjából — a könyvtárközi egységesség 
megteremtése révén — egyszerűsödik a könyvtárhasználat.

Az Országos Széchényi Könyvtárban kialakított számítógépes rendszer, a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia rendszere (MNB rendszer) már a tervezés során számolt a mágnes- 
szalag szolgáltatás lehetőségével. A tervek szerint az MNB rendszer egyik kimeneti for
mája mágnesszalag lett volna, amely a hazai felhasználáson kívül csere-alapul is szolgál
hatott volna a nemzeti bibliográfiák tervezett mágnesszalagos adatcseréjéhez.1 Ismeretes, 
hogy e tervek mindmáig tervek maradtak.

Az MNB rendszer könyvtári követelményeinek megfogalmazása, a könyvtári szab
ványok változásai, illetve azok alkalmazása miatt elhúzódott. A költségek csökkentése 
és a rendszer mielőbbi üzembehelyezése érdekében született az a döntés, hogy a leg
első időszakban csak az alapvető bibliográfiai feladatok ellátásához szükséges programok 
készüljenek el.2 A mágnesszalagos változat kidolgozása azonban nemcsak kapacitás- 
hiány miatt váratott magára ezideig. Az MNB rendszer formátumának, valamint a re
kordok szerkezetének kialakítása az ún. MARC rendszerek3 alapján készült. Ennek lé
nyege az, hogy a mágnesszalagon tárolt rekordok szerkezetének felépítése könnyen kon
vertálható az ISO 2709 sz. szabvány4 követelményeinek megfelelő mágnesszalag-formá
tumra, a rekordok adatai pedig a bibliográfiai tételek és bibliográfiai leírások adatlemei- 
nek megfelelően, hierarchikus szerkezetűek. A cserére alkalmas szerkezet tehát lényegében 
adott a működő MNB rendszerben is, a nehézséget, a tisztázandó kérdéseket a szalagon 
szereplő adatok felírási módja jelentette (kódkonverziók; kódértelmezés; kapcsolódó 
rekordok adatainak jelölése stb.).
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A szakirodalom a nemzeti bibliográfiai szalagok megjelenése óta foglalkozik a 
mágneshordozón való bibliográfiai adatcsere, illetve adatátvétel elméleti kérdéseivel, 
a SUPERMARC gondolatától az IFLA által irányított nemzetközi MARC hálózat5 
kialakításáért végzett munkáig. Az adatcsere érdekében különböző nemzeti bibliográ
fiai központok átalakították a hatvanas évek végén kialakított és már működő gépi rend
szereiket (Deutsche Bibliographie; SANB: South African National Bibliography), a het
venes évek közepén közösen dolgoztak ki bibliográfiai rendszereket (INTERMARC Cso
port6). Az IFLA a bibliográfiai adatcsere elősegítése érdekében közös formátumot dol
goztatott ki UNIMARC néven7’8. A Nemzetközi MARC Hálózattal foglalkozó munka- 
csoport a bibliográfiai adatcsere megszervezésére vonatkozó tartalmi, szervezeti, copyright 
kérdésekkel, egyeztetésekkel foglalkozott9 jl 0 . Az ISO revízióra tűzte ki a 2709-es szab
ványát és folytatta ennek további részleteit kidolgozó szabványosítási munkáját11.

Az MNB rendszer üzembeállítása idején tehát úgy tűnt, hogy egy-két éven belül a 
csere lehetőségek feltételei tisztázódnak és a különböző nemzeti bibliográfiai központok 
között — kétoldalú egyezmények alapján — megindulhat a térítésmentes bibliográfiai 
adatcsere. Az MNB szalagok programozói munkáját 1979—80-ban még nem volt érdemes 
elkezdeni, hiszen a különböző nemzeti és nemzetközi tervek, kísérletek, szerződések be
folyásolhatták az elkészítendő termékkel kapcsolatos követelményeket. (Az MNB rend
szer tervei szerint ui. mind a hazai felhasználók számára készülő szalag — hazai szabvá
nyok hiányában —, mind a külföldre szánt csereszalagok az ISO 2709. sz. szabvány és az 
UNIMARC formátum követelményei alapján álltak volna elő.) Elemző tanulmányok ké
szültek azonban a tervezett mágnesszalag-szolgáltatás tartalmi és szerkezeti kérdéseinek 
tisztázására az UNIMARC és az MNB rendszer összehasonlításáról, valamint az LC/MARC 
és az MNB rendszer összevetéséről (az utóbbi esetben az alkalmazott szabványok kü
lönbségeinek figyelembe vételével)12 .

A felkészülés idején nyilvánvalóvá vált, hogy az MNB szalagváltozatának kialakítása 
csak abban az esetben célszerű, ha mind az MNB szalagok, mind a cserébe beszerezhető 
nemzeti bibliográfiai szalagok szolgáltatása és országon belüli hasznosítása gazdaságosan 
megoldható.

A nemzeti bibliográfiai mágnesszalag hasznosításának lehetőségei:
— cédula formátumú szolgáltatás;
— SDI jellegű szolgáltatás;
— mágnesszalag helyi kiíratásra;
— mágnesszalag helyi kiegészítésre és kiíratásra;
— mágnesszalag helyi adatbázis építésre13.
A nemzeti bibliográfiai mágnesszalagon alapuló cédulaszolgáltatás a hagyományos 

bibliográfiai szolgáltatás modernizált változata. Ez egyszerűbb formában a hagyományos
nak megfelelő, egységes adattartalmú és adatelrendezésű cédula (ún. „unit-card”), vagy 
egy több igényt kielégítő, finomított, de egyben drágább változata a főlapokon kívül 
kiemelt adatokkal rendelkező: melléklapokat és utalókat is nyújtó szolgáltatás. Ha nem 
csak a bibliográfiai feldolgozást, hanem a cédulaelosztást is számítógép vezérli. Ebben az 
esetben a cédula-példányszámok változó mennyiségben való rendelése, teijesztése, — cé
dula utánrendelés is lehetséges — könnyebb és egyszerűbb mint a manuális rendszerek
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ben. A cédulaszolgáltatás a könyvtárakat mentesíti a katalogizálástól, a tárgyi feltárástól 
és a sokszorosítástól olyan kiadványok tekintetében, amelyek a cédulaszolgáltatás gyűjtő
körébe tartoznak. A szolgáltatást fogadó könyvtárak feladata marad azonban továbbra is

— a helyi adatok rávezetése a cédulákra,
— a cédula besorolás,
— a katalógusszerkesztés.

A z SDI jellegű szolgáltatások csak rendkívül ritkán alapulnak nemzeti bibliográfiai 
mágnesszalagokra. Ezt elsősorban a szalagokon szereplő dokumentumok típusa (zömében 
könyvek vagy könyvjellegű kiadványok) indokolja. Retrospektív irodalomkutatáshoz 
a periodikusan előállított, különböző tárgyú kiadványok leírásait tartalmazó mágnes- 
szalagok nem gazdaságosak. (Ehhez a nemzeti bibliográfiai adatbázisok meghatározott 
szempontú lekérdezése a célszerűbb). Alkalmazási területe — könyvtári segédletként — 
az előzetes rekordokból összeállítható szerzeményezési jegyzékek lehetnének. Jelenleg 
azonban még csak néhány nemzeti központi feldolgozás eredményeként létrejött mágnes- 
szalag tartalmazza az előzetes СП* rekordokat (British National Bibliography, Deutsche 
Bibliographie, Library of Congress szalagjai). Az MNB adatbázis 1981-től tartalmaz elő
zetes rekordokat 23 magyarországi kiadótól érkező és az MNB szerkesztőségben feldolgo
zott imprimatúrák alapján. Az előzetes leírások megjelenítésére mindeddig a nyomtatott 
kihatásokban nem kerülhetett sor, közlésük esetleg a mágnesszalagos kihatásban volna 
lehetséges.

A nemzeti bibliográfiai adatbázisokból leggyorsabban és legkisebb költséggel elő
állítható szolgáltatás a feldolgozott tételek (rekordok) mágneses adathordozón való „meg
jelentetése” , terjesztése. A szolgáltató központ megfelelően kialakított konverziós prog
ramokkal a teljes adatbázis anyagából, vagy annak gyarapodásából meghatározott időn
ként előírt formában készíti el a szalagokat és ezt továbbfelhasználás céljából a megren
delők számára rendelkezésre bocsátja a felhasználást elősegítő, általános könyvtári igénye
ket kielégítő programcsomagokkal együtt. A mágnesszalagon közreadott tételek formá
jukat tekintve lehetnek

— tételszerűek, vagy
— rekordszerkezetűek.
Tételszerű közlésmódot alkalmazott pl. a francia cédulaszolgáltatáshoz alkalmazott 

rendszer, a CANAC14 , ahol a mágneses adathordozón a bibliográfiai tételek a kihatáshoz 
szükséges adatokkal, központozási jelekkel és elrendezéssel jelentek meg. Ilyen jellegű 
szolgáltatás esetén a fogadó könyvtárak a megfelelő számítógép és kiíróegység alkalma
zásával — külön programozási ráfordítás nélkül — helyben állíthatnak elő katalóguscé
dulákat; esetleg — minimális programozói munkával — egyéb elrendezésű nyomtatott 
listákat is.

Ha a mágnesszalag a közölt bibliográfiai tételeknek megfelelő rekordokat struktú
rában közli (valamely kommunikációs formátum és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő sza
bályok alkalmazásával) a fogadó könyvtár egy továbbfejleszthető bibliográfiai feldolgo
zást kap, amelyet ugyan az előbb említett szolgáltatásokhoz viszonyítva nagyobb ráfor
dítással használhat fel, de a felhasználás módja többhányú lehet. A rekordszerkezetben 
közölt adatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a könyvtár válogasson saját igényei
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szerint a szalagon lévő rekordokból: azok adatait helyi adatokkal kiegészíthesse; az alap
rekord adataiból elhagyjon vagy a nem helyi sajátosságok szerint megválasztott formájú 
adatot átalakítson, stb. (Egyik változatának tekinthetjük azt, ha a mágnesszalagot — szá
mítógépes hálózatban működő közös adatbázishasználat esetén — már a helyi adatokkal 
együtt központilag állítják elő.)15 Az így már ,,helyivé” változtatott rekord alkalmassá 
válhat a könyvtár különböző feladataihoz szükséges kihatások elkészítéséhez. A fogadó 
könyvtár lehetőségei és igényei szabják meg azt, hogy ezeket a központi feldolgozásból 
és helyi kiegészítésből származó adatokat tartalmazó mágnesszalagokat milyen további 
felhasználásra szánják. A periodikusan érkező mágnesszalagok — kiegészítéseikkel 
együtt — képezhetik ugyanis az egyszeri, vagy csak néhány kihatást igénylő feladatok 
megoldását. (Ebben az esetben a kihatások i nyomtatott/sornyomtatott formájúak és az 
újabb tételek csak manuális úton sorolhatók be az alapnyilvántartásokba. Például: kataló
guscédula besorolás, jegyzékek összesítése vagy összesített indexei stb.) Fejlettebb vagy 
nagyobb költségvetéssel rendelkező intézmények számára azonban lehetőséget nyújt ez a 
típusú szolgáltatás arra is, hogy a rekordokat, vagy azok egy részét saját adatbázisukba 
építsék be. Ez azt jelenti, hogy a központi feldolgozásból származó rekordok egy helyi 
könyvtári számítógépes rendszerhez kapcsolódva az adott könyvtár különféle feladatai
nak ellátására alkalmazhatók (pl. kölcsönzési nyilvántartás; állomány-nyilvántartás, 
ellenőrzés, tájékoztatás stb.).

A vázolt modellek alapján is megállapítható, hogy bármelyik szolgáltatási formát 
választjuk is, mind a szolgáltató oldalán, mind a fogadó oldalán költségnövekedéssel, 
munkafolyamatok szervezésével, vagy átszervezésével kell számolni. Megtakarítás — egy 
jól működő szolgáltatás esetében — csak munkaerőben mutatható fel. Szolgáltatói ol
dalról a legnagyobb ráfordítást a nyomtatott szolgáltatások kifejlesztése és fenntartása 
követeli meg. Ugyanekkor ez a szolgáltatás eredményezi a fogadó könyvtárak számára 
a kvalifikált munkaerő megtakarítását. Közepes ráfordítást igényel a szolgáltató vagy a 
fogadó intézmény részéről a mágnesszalagok felhasználása kiíratások céljára: a szolgál
tatás alkalmazásához szükséges szoftverek elkészíttetésére és a hardver beszerzésére 
vagy bérlésére van szükség. A fogadó intézmény szempontjából a legnagyobb költség- 
és munkaerőigényt a központi feldolgozásokhoz kapcsolt saját adatbázis fenntartása 
jelenti, viszont csak ez az eljárás eredményezhet egy — a hagyományos üzemmel már 
össze sem hasonlítható — magasabbrendű könyvtári üzemet.

Az elmondottakból is következik, hogy a nemzeti bibliográfiai feldolgozásokon 
alapuló további felhasználásokra, a mágnesszalagok magyarországi terjesztésére, a terve
zett szolgáltatás formájára vonatkozó döntés csak a hazai sajátosságok vizsgálatán, a 
felhasználás lehetőségeinek figyelembe vételén alapulhat.

Az MNB adatbázis bibliográfiai állományának adataiból való cédulaszolgáltatás 
csak abban az esetben követeli meg a központi célú felhasználásra kerülő mágnesszalag 
előállítását, ha az üzemelő rendszer és a cédulaelőállító rendszer más szervezeti keretben 
és más számítógép alkalmazásával működnék. Az MNB rendszere jelenleg is alkalmas 
változó adattartalmú bibliográfiai cédula előállítására. Nem megoldott azonban a cédu
laszolgáltatás szolgáltatás oldala. Ebből a szempontból sajnálatos, hogy a „Magyar Nem
zeti Bibliográfia” füzeteinek kurrens megjelenésével, illetve a magyarországi könyvtári
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szabványok kialakításával egyidejűleg (1948, ill. az 1950-es évek) nem alakult ki önállóan, 
vagy valamely könyvtár bázisán a cédulaszolgáltatás központi szerve. (A könyvtáraknak 
ugyan volt és van módjuk arra, hogy beszerzési és katalogizálási segédletként használják 
a ,,Magyar Nemzeti Bibliográfia” különböző sorozatait, lehetőségük van arra is, hogy 
a könyvkereskedelmi forgalomba kerülő könyvekről, a Könyvtárellátóval való szerződés 
alapján, a megrendelt könyvekhez katalóguscédulát kapjanak16 , azonban gyűjtőköri és 
technikai problémák miatt ezek a szolgáltatások nem mentesítik a könyvtárakat a ki
egészítő feldolgozások és sokszorosítások elvégzésétől.)

A katalóguscédulák tartalma ugyanis valóban kapcsolható egy-egy központi feldol
gozó könyvtárhoz, vagy a nemzeti impresszumot feltáró nemzeti bibliográfiai sorozatok 
tételeihez, de a cédulaellátás/szolgáltatás ezen kívül még számos szellemi és technikai 
munkát követel meg. Nevezetesen :

— gyűjtőköri, tipológiai szabályozást;
— a katalóguscédula adattartalmának meghatározását, az adatok megállapításának 

szabályozását különböző típus-igények szerint;
— az igények egyeztetése, az új módszerek, alkalmazások bevezetése érdekében 

szakmai tanácsadó szervezet működtetését;
— háttérkatalógus építését, katalógusfajtánként külön-külön;
— katalogusépítési tájékoztató megjelentetését a visszamenőleges javításokról és 

azok indokolásáról;
— cédula-megrendelés nyilvántartó rendszer (lehetőleg automatizált rendszer) 

kiépítését és üzemeltetését;
— jó színvonalú katalóguscédula előállítását, megfelelő mennyiségű melléklappal 

és utalóval;
— katalóguscédula terjesztési részleg felállítását.
A fenti feltételek megfelelő színvonalú teljesülése esetén a szolgáltatást felhasználó 

intézmények valóban hasznos segítséget nyerhettek volna, Ш. nyerhetnének a jövőben. 
A gyűjtőköri és feldolgozási szabályzatok (részben a feldolgozó szabványok kiegészítése
ként) saját feldolgozásra való alkalmazása a könyvtárak katalógusainak egységességét biz
tosítanák. Az indokolt javítások következetes véghezvitele és az egységes elvek alkalma
zása a saját feldolgozásban készült katalóguscédulák javítását, egységesítését is elősegíte
né. A központi cédulaszolgáltatás bevezetése egyes könyvtárakban csökkentené, má
soknál megszüntethetné, vagy csak a katalógus karbantartási munkáira redukálhatná 
a feldolgozói munkát. (Természetesen a cédula fogadása a megrendelő könyvtárak
ra hárul : cédularendelés, átvétel, ellenőrzés, helyi adatok rávezetése, beosztás a meg
felelő katalógusba és a javításokkal járó tevékenység.) Ha Magyarországon létrejött volna 
egy könyvtári bázisú (nem kereskedelmi tevékenységhez kötődő) központi cédula
szolgáltató üzem — a nemzeti impresszum feldolgozásainak cédula formában való ter
jesztésére — az MNB számítógépes rendszerének hozzákapcsolásával könnyen megoldható 
lett volna a különböző típusú igények kiszolgálása, illetve az eltérő gyűjtőkör miatt a 
hiányzó dokumentumtípusok bibliográfiai leírásainak központi feldolgozása (vö. pl. az 
Uj Könyvek és a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája eltérő gyűjtőkörét); 
az átfutási idő csökkentése stb. Ma már csak országos összefogással valósítható meg egy
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feladatát teljességgel betöltő központi cédulaszolgáltató rendszer. Hiszen ez pénz—, 
hely- és létszámigényes feladat, s az eredmény (létszámcsökkenés, a katalógusok színvo
nalának növekedése, a katalógusépítés gyorsítása) nem a szolgáltató szervezetnél, hanem 
a szolgáltatást igénybe vevő szervezetnél jelentkezik. Még ha egy ilyen jellegű központi 
szolgáltató intézmény a távlatokban önfenntartóvá válhatna is, ami kétséges, a meg
alakulásához szükséges feltételek biztosítása, a későbbiekben a tanácsadó szervezet fenn
tartása csak központi szervezéssel és segítséggel jöhet létre.

Kevesebb központi ráfordítást kíván meg az MNB rendszerre alapuló mágnesszalag
szolgáltatás bármely formája, annak ellenére, hogy a szolgáltatással kapcsolatos szabályo
zási és módszertani tevékenységek ugyanúgy terhelik a szolgáltató intézményt, mint a 
cédulaszolgáltatás esetében. A felhasználói programcsomagok elkészítésén kívül egyszeri 
programozási költséggel megoldható, hogy a füzetek anyagából félhavonta, vagy nagyobb 
időközönként mágneses adathordozón is „megjelenjenek” a bibliográfiai tételek, esetleg 
módosított tétel vagy adattartalommal is. A félhavi szalagelőállító futások költsége „cso
mag” (nem egyedi kívánságok alapján történő) szolgáltatás esetén nem jelentős, különö
sen, ha a költségek több felhasználó között oszlanak meg.

A hazai szalagfogadás lehetőségeit a könyvtárak által alkalmazható számítógépek 
és a hozzátartozó ki- és bemeneti egységek sokfélesége korlátozza. Bármilyen közlés
módban is tartalmazzák a mágnesszalagok a bibliográfiai tételeket, megjelenítésükhöz spe
ciális jelkészletű (kis és nagy betűk, legalább a latin betűkhöz tartozó ékezetek és egyéb 
speciális jelek) kiiróegységek (somyomtató/display) szükségesek. Az alapfeldolgozáshoz 
használt bővebb jelkészlet ugyan konvertálható szűkebb jelkészletre (jelegyeztetés alap
ján), de ha az alkalmazott kiiróegységek könyvtáranként más-más jelkészlettel rendel
keznek, akkor a konverziót minden könyvtár számára külön-külön kell elvégezni. A foga
dó könyvtár által használatos számítógép tulajdonságai is meghatározzák az alkalmazható 
felhasználói programok jellemzőit, a mágnesszalagfogadás technikai oldalát. Ennek ered
ményeként a mágnesszalag-szolgáltatáshoz elvben hozzátartozó programcsomag elkészí
tése feleslegessé, esetleg nem eléggé kihasználttá válhat, ugyanakkor a konverziós és 
alkalmazási programok elkészítése és használata országosan megtöbbszöröződik.

Sajnálatos — közismert és egyelőre megváltoztathatatlan adottság—, hogy a ma
gyarországi könyvtárak a legkülönbözőbb típusú, kapacitású számítógépekhez férhetnek 
hozzá. A nehézségek, a helyi fejlesztési ráfordítás volumene számos könyvtárat ijeszt
het el attól, hogy a Magyarország területén megjelenő könyvek adatait tartalmazó mág
nesszalag-szolgáltatást alkalmazza, ezért inkább hagyományos vagy automatizált for
mában tovább folytatja saját könyvtári feldolgozását, megszázszorozva ezzel egy-egy 
dokumentum könyvtári feldolgozását, nyilvántartását. A fogadó könyvtárak számára a 
szalagok fogadásával kapcsolatos ráfordítás csak akkor jelenthetne valóságos előnyt, ha 
— a mágnesszalag-szolgáltatás beindításával egyidejűleg, vagy röviddel azután — a külföldi 
könyvbeszerzések bibliográfiai leírásai is elérhetők lennének szalagon.

A tervezett MNB szalag tartalmában, szerkezetében alkalmas lenne arra, hogy a 
bibliográfiai adatcserébe bekapcsolódva csereszalagként szolgáljon, lehetővé téve ezzel 
a számítógépes rendszerrel működő külföldi nemzeti bibliográfiák géppel olvasható 
adatainak beszerzését.
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A nemzetközi MARC hálózat elvei értelmében a nemzeti bibliográfiai mágnes- 
szalagok adatcseréje kétoldalú megegyezések alapján, UNIMARC formátumban valósul 
meg majd a jövőben.17 Tudomásunk szerint bibliográfiai adatcsere, az IFLA által terve
zett formában, mindeddig még nem vált valóra.18 A nemzeti bibliográfiai rendszerek 
együttműködése lényegében 1971 óta azonos szinten, a szalagok megvásárlásával és azok 
adaptálásával valósul meg.19 Magyarország számára tehát a szalagszolgáltatásba való be
kapcsolódás útja jelenleg csak a szolgáltatásokra való előfizetés lehet.20 Az egyes bib
liográfiai központoktól való beszerzés esetenként más-más konverziós programok elké
szíttetését és alkalmazását kívánná meg, egy központibb jellegű mágnesszalag-szolgáltatás 
beszerzése (pl. a Library of Congress MARC szalagjai vagy a British Library által terjesz
tett BNB és LC szalagok) redukálná ugyan a konverziós eljárásokat, de ugyanakkor a to
vábbfelhasználás lehetőségei is csökkennének. A szalagok beszerzésének és használatának 
célja a hazai külföldi gyarapodás beszerzésének és feldolgozásának segítése, koordinálása. 
Ha egy-egy bibliográfiai rekord mágnesszalagon való közlése a dokumentum megjelené
séhez viszonyítva késedelmes, a magyarországi felhasználók nem mentesülnek a meg
rendelési és feldolgozási munka egyes fázisaitól sem. A nemzeti bibliográfiai szalagok 
adatközlése sem naprakész (általában 3—6 hónapos átfutási idővel dolgoznak), a Library 
of Congress szalagjain közölt tételek viszont ennél jelentősen hosszabb átfutási idő után 
kerülnek közlésre.21

A legfőbb problémát azonban a szalagok kezelése, ill. a kezeléssel kapcsolatos 
költségek jelentik. Az előfizetési díjak (az LC szalagok 1981-es előfizetési ára: 6—7000 
dollár volt)22 elenyészőek a kezeléssel kapcsolatos költségekhez képest. Az előző
ekben vázolt modellek alapján megállapítható, hogy a szalagok csak kiíratás célú fel- 
használása a magyarországi könyvtárak igényeinek kielégítésére nem elegendők. Az ész
szerű felhasználás (egy adott beszerzendő vagy beszerzett könyvhöz a bibliográfiai tétel/ 
rekord kapcsolása) csak a géppel olvasható rekordok adatbázisba vételével, visszakeresésé
vel és egyedi közlésével érhető el. Bár — a köztudattal ellentétben — a Library of Congress 
szalagjai nem fedik le a kurrens világirodalmi könyvtermést,2 3 a feldolgozott kiadványok 
nagy száma és a magyarországi beszerzések száma között még mindig számottevő a kü
lönbség, (kb. 200 000 rekord/év; kb. 45 000 könyvbeszerzés/év.)24 A magyarországi 
könyvbeszerzések zöme az utolsó 3—4 évben megjelent könyvekre szorítkozik (több pél
dányos beszerzések esetében különböző években való beérkezéssel is), így legalább 
600—800 000 rekord adatbázisban való tárolása, kezelése, többszöri lekérdezése lenne 
szükséges ahhoz, hogy a releváns rekordokból könyvtári szolgáltatás (és a vele kapcso
latos nemzeti központi lelőhelynyilvántartás) nyújtható legyen.

A technikai, költségvetési feltételek biztosítása azonban önmagában még nem 
elegendő a bibliográfiai tételek magyarországi hasznosításához. Egy központi, országos 
könyvtári adatbázis felépítéséhez, fenntartásához meg kell oldani az adatok szétsugárzásá- 
nak feltételeit, vagyis :

— az adatok adaptálását;
— a szolgáltatás terjesztését.
A katalogizálási-bibliográfiai szolgáltatás sajátossága miatt a beérkező rekordok ada

tai változtatást kívánnak : a magyarországi feldolgozói/katalogizálási munkában alkalmazott 
szabványok miatt az érkező — adataiban eltérő közlésmódú rekordok — közvetlenül nem
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használhatók fel,25 ,26 A releváns rekordok adatbázisba építésekor tehát — a szolgál
tatást megelőzően — az adatok adaptálását is el kell végezni. (Gépi konverzióval csak a 
rekord egyes adatai, vagy a besorolási adat egységesítése végezhető el: a bibliográfiai 
leírásban és a tárgyi feltárás részében az adaptálás emberi beavatkozást igényel.) Csak az 
ilyen módon „honosított” rekordok válhatnak könyvtári célú alaprekorddá, és alkot
hatják a magyar könyvtári adatbázis egy részének alapegységét.

Az adatbázisból való szolgáltatás — külföldi beszerzések adatainak terjesztése 
esetén — zömében egyedi (a dokumentumokra, és nem azok adataira vonatkozóan egye
di) kívánságokon kell alapuljon. A szolgáltató rendszernek tehát biztosítania kell az 
egyedi lekérdezés, megrendelés lehetőségét is.

A mágnesszalag-fogadás és szolgáltatás nehézkessége, költségessége, a cédulaszol
gáltatás technikai problémái indokolták a hetvenes évek közepén megindult könyv
tárgépesítési fejlesztéseket, a napjainkban már hálózatként is működő, közvetlen elérésű 
könyvtári adatbázisok használatát. Jelenlegi ismereteink szerint a megosztott feldolgozás
sal működő könyvtári számítógépes hálózat mind a hazai, mind a külföldi dokumentu
mok feldolgozása és ezek felhasználása esetében színvonalasabb, az igényeket sokrétűb
ben kielégítő és kevésbé költséges eljárásmódnak bizonyul.2 7 Az automatizált könyvtári 
szolgáltatások fejlesztésének tervezése során tehát alternatív lehetőségként figyelembe 
kell venni a hálózatok útján illetve azok alkalmazásával építhető szolgáltatásokat is.

Külföldi adatbázisokhoz való kapcsolódásra ma már Magyarországon is van pél
da.2* A jelenlegi felhasználás egyelőre online irodalomkeresésre irányul amelynek ered
ményeként online vagy offline üzemmód alkalmazásával, papírhodozón jelennek meg 
a releváns adatok. Felmerülhet az a gondolat, hogy egy könyvtári szolgáltató központ 
— amely egyben a nemzeti könyvtári adatbázis kezelője, fenntartója is — külföldi háló
zatokon keresztül, nemzeti bibliográfiai, vagy nemzeti bibliográfiai adatokat tartalmazó 
adatbázisokhoz kapcsolódva — kereséseket végez és csak a releváns rekordok adatait 
szerzi be mágneses adathordozón. (A felmérhető adatok szerint a hálózatok útján ér
kező rekordok költsége magasabb ugyan, mint a mágnesszalagos szolgáltatásban érkező
ké, de a ráfordítás összköltsége (azaz az egy releváns rekordra jutó költség összege a két 
szolgáltatás fajtánál) jóval kevesebb, mint a szalagos szolgáltatások fogadása esetében.)

A nemzeti szolgáltatás mind a hazai, mind a külföldről érkező feldolgozások eseté
ben kiterjeszthető lenne a közös könyvtári adatbázist használó hálózati formára is.29 
Természetes azonban, hogy a közeljövőben még nem nélkülözhető a többi szolgáltatási 
forma-változat sem. A cédulaszolgáltatás minden könyvtártípus számára még sokáig 
nélkülözhetetlen a gazdaságos munkaerő kihasználás és a jó színvonalú olvasói kiszol
gálás érdekében. A mágnesszalag-szolgáltatás hazai kifejlesztése és alkalmazása egyes 
könyvtárak munkáját már napjainkban is segíthetné, fejlesztené, de segítséget nyújthatna 
ahhoz is, hogy a jövőben majd számítógépes hálózatban működő könyvtárak az új tech
nikára, az azzal kapcsolatos könyvtári feladatok megoldására felkészüljenek.
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ELEKTRONIKUS „SZUPERINDEX” kísérleti üzemére készül az amerikai Superindex 
Inc. Mintegy 650, gyakran használt természettudományi, műszaki és orvostudományi 
referenszmunka mutatójának 1 millió tételét tartalmazza ez az adatbázis, amelynek szer
vezése 15 éve folyik. Kipróbálásában egyetemek, vállalatok és szövetségi kormányszervek 
vesznek részt. A kísérlet után tovább bővítik az adatbázist, s a tervek szerint még 1982- 
ben hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság számára a Dialog Information Service útján.

(Adcanced Technology — Libraries, 1982. márc.)
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