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KÖNYVEK KÖZPONTI KATALÓGUSA

KONDORIMRÉNÉ

A magyarországi központi katalógus — Európa egyik legrégibb ilyen intézménye — 
közel 60 éves múltra tekinthet vissza. A II. világháború elől vidékre menekített katalógus 
néhány éves megszakítással 1924-től működik, 1952 óta az Országos Széchényi Könyvtár 
keretében. 1945-ig 20 nagykönyvtár gyarapodását tartotta nyilván. A felszabadulás után 
— az 50-es évek könyvtárpolitikájának megfelelően — erőfeszítéseket tettek az összes 
magyarországi könyvtár gyarapodásának regisztrálására. A könyvtárak könyvállományá
nak és könyvgyarapodásának bejelentését mind a mai napig nem írja elő rendelet, a be
jelentési kötelezettséget a jelentő könyvtárak önként vállalják. A megjelenés előtt álló, 
a könyvek bejelentését is kötelezővé tevő rendelet az 1976-os könyvtári tvr. szellemének 
megfelelően, ki fog terjedni mindazokra a könyvtárakra, amelyeknek gyűjteménye, gyűj
tőköre, feltárási és szolgáltatási színvonala alkalmas a központi nyilvántartásra és a köz
ponti katalógusra épülő szolgáltatásokra. Jelenleg évente 150—200 könyvtár mintegy 
200 000 cédulát küld a katalógushoz. Leszámítva az azonos kiadványra vonatkozó töb
bes bejelentéseket, a melléklapokat, az 1952-ig megjelent magyar kiadványokra és az 
1801 előtt megjelent régi és ritka könyvekre vonatkozó bejelentéseket, a könyvtárak 
mintegy 25—28 000 új külföldi könyv gyarapodását jelentik. A katalógus állománya kb. 
3,5—4 millió cédula. E mennyiség mintegy 1,5 millió dokumentumot képvisel, 3,5 millió 
példányban.

A központi katalógus feladata a lelőhely-tájékoztatás, válasz arra, hogy egy keresett 
mű megvan-e az országban, s ha igen, melyik könyvtár(ak)ban található(k). E passzív 
tájékoztatási feladat ellátásának eszköze a betűrendes katalógus.

A bejelentések, vagy azok válogatott részének publikálása, az aktív tájékoztatás 
funkcióját töltheti be. (1925-ben — a folyamatos megjelentetés reményében — a bejelen
téseket füzetekben publikálták, és az első magyar címleírási szabályzat előkészítése is a 
központi katalógushoz fűződik. A legjelentősebb vállalkozás az 1961—1974 között meg
jelentetett Országos Gyarapodási Jegyzék (OGYJ) volt, amely a szaktájékoztatást tűzte 
ki céljául.)

A Könyvek Központi Katalógusa 1974-ben, az OSZK lehetőségeinek és a könyv
tárak igényeinek figyelembevételével -  nem utolsósorban a 3. Országos Könyvtárügyi 
Konferenciának az OGYJ szakterületi bontására és a referensz könyvek kumulált közre
adására vonatkozó ajánlásai alapján — átszerveződött, korszerűsödött. Szükségessé vált a 
katalógus feladatainak a szakirodalmi ellátás hazai rendszeréhez való igazítása, a szolgál
tatások gyorsítása és az új feladatokhoz a munkaszervezet átalakítása.
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A katalógus szerkesztésében és a lelőhely-tájékoztatásban életbe léptetett új munka- 
szervezet lehetőséget ad az átfutási idő lerövidítésére. (A bejelentések az addigi egyéves 
átfutási idővel szemben, két-három héten belül tájékoztatásra alkalmasak!) A katalógus 
revízióval kiegészülő, egységes elvek és szabályok alapján való folyamatos szerkesztése és 
rekonstrukciója a biztonságosabb és hatékonyabb lelőhely-tájékoztatásteredményezi. 
A könyvtárközi és a közvetlen kérésekre 24 órán belül adott válasszal a Könyvek Közpon
ti Katalógusa a könyvtárközi kölcsönzés gyorsabb lebonyolításához járul hozzá.

Az 1975-ben alakult klíring-állomás az OGYJ-nél korszerűbben, gyorsabban és ra
cionálisabban látja el feladatát: 20 szakkönyvtárhoz 28 szakterületen továbbítja másolat
ban a gyűjtőkörükbe tartozó, más könyvtártól származó bejelentéseket, ezzel lehetőséget 
nyújt a szakterület országos ellátásáért felelős központoknak a gyarapítás koordinálására 
és a szélesebb bázisról való tájékoztatásra. Az OSZK-nak ez az ingyenes szolgáltatása az 
országos szakirodalmi bázis megteremtéséhez igyekszik hozzájárulni.

Hat év tapasztalata azt bizonyítja, hogy a ldíring-állomáson keresztül érvényesülő 
szaktájékoztatás életképes vállalkozás. A szolgáltatást igénylő partnerek a címanyagot ki
adványban közlik, vagy szakkatalógusban hasznosítják. Sajnálatos azonban, hogy olyan 
jelentős szakterületeken, mint a kémia—vegyipar, matematika, fizika, orvostudomány, a 
szolgáltatást nem veszik igénybe. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a felsorolt szak
területek országos központjai egyetemi könyvtárak, amelyek jelentős eredményeket ér
tek el a szakirodalmi együttműködésben.

Az ugyancsak 1975-től megindított új kiadvány, a Külföldi Társadalomtudományi 
Kézikönyvek (KTK), az utolsó tíz évben megjelent, a társadalomtudományok körébe tar
tozó referensz könyvekről — a visszakeresés lehetőségét is biztosítva — ad tájékoztatást, 
a katalógus alapján feltárva az előzményeket és az összes lelőhelyet. Tartalmát tekintve, 
ez az ötéves mutató-kumulációval is kiegészülő kurrens kiadvány reményeink szerint 
felveheti a versenyt a nagy jelentőségű, referensz könyvekről tájékoztató kézikönyvekkel. 
A kiadvány lehetőséget ad a többes beszerzések értékelésére, szakterületenként a fehér 
foltok megállapítására és a külföldi könyvek szélesebb körű használatára. A kiadvány 
címleírásai elsőként Magyarországon az ISBD(M) szabályzata alapján készülnek. Az is
métlődő adatok egységes használatát (személy- és testületi nevek, kiadók, rövidítések) 
folyamatosan bővülő „authority-file ”-ok (szabványos jegyzékek) teszik lehetővé. A kiad
vány minden száma az egységesített névformákat a mutatóban, a kiadók és a rövidítések 
jegyzékét mellékletben közU.

A KTK-t 1981-től a Könyvértékesítő Válalat Könyvtárellátó Főosztálya terjeszti. 
Már a kiadvány indulásakor tudtuk, hogy az osztály személyi ellátottságát és szakértelmét 
meghaladó propaganda-tevékenység hiánya okozza a kiadvány iránti szűk körű érdeklő
dést. 1981-től az érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, az addigi 280—300 példányban elő
állított kiadványból a Könyvtárellátó 500 példányt igényel, és rövid időn belül értékesí
tette az 1981 előtt megjelent raktáron maradt példányokat is.

Megfelelő szervezeti keretek között a központi katalógus a jelenlegi feladatokon 
kívül egyéb funkciók betöltésére is alkalmas lehetne. A bejelentések és a könyvtáraktól 
érkező, lelőhely-megállapításra vonatkozó kérések lehetőséget nyújtanak a könyvtárak 
tevékenységének értékelésére: a gyarapítás, a feldolgozás, a tájékoztatás színvonalának
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elemzésére, az elemzések alapján a központi katalógusból kiinduló módszertani tevé
kenységre és a könyvtárügy országos szabályozásában való részvételre.

Problémák

A  központi katalógus a könyvtárközi kölcsönzés fontos, de nem egyetlen tényezője. 
Információs értéke a jól szerkesztett katalóguson kívül függ attól, hogy a szolgáltatásra 
alkalmas könyvtárak a katalógus gyűjtőkörébe tartozó állománya, kurrens gyarapodása 
és apasztása milyen mértékben és mennyire hiteles adatok alapján van képviselve, és függ 
a keresett művek kérésére vonatkozó adatok hitelességétől. A  kötelező bejelentésre vo
natkozó rendelet és a módszertani munka hiánya miatt — a nagy múltú könyvtárak és a 
jól szervezett hálózatok kivételével — a bejelentést nem minden fontos könyvtár vállalja, 
a jelentők köre az évek folyamán változik, az újonnan bekapcsolódók csak kurrens gyara
podásukat jelentik, az apasztást néhány könyvtár kivételével egyáltalán nem.

A  jelentő könyvtárak

A  kulturális miniszter 5/19 7 8 . sz. rendeletében a könyvtári rendszer működését 
biztosító legfontosabb könyvtárak közül tizennyolc szakkönyvtári hálózati központból 
kilenc (pl. Textilipari Kutató Int., NIMDOK, V IZD O K ), a százhuszonegy országos fel
adatkörű szakkönyvtárból negyvenkettő (országos jelentőségű kutatóintézetek könyv
tárai, az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtára, a főiskolák könyvtárai, dokumentációs 
központok, minisztériumok és országos intézmények könyvtárai, a Magyar írók Szövet
ségének Könyvtára, múzeumok könyvtárai, a Népművelési Intézet Könyvtára stb.) nem 
jelenti állományát és könyvgyarapodását. A  hat nemzetiségi alapkönyvtár közül kizáró
lag a Baranya Megyei Könyvtár jelent a Könyvek Központi Katalógusához. A z  „ A ”  tí
pusú közművelődési könyvtárak közül rendszeresen jelent a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár, az egri, a miskolci, a pécsi Megyei Könyvtár és a szegedi Somogyi Könyvtár. 1970-ig  
a kecskeméti Megyei Könyvtár is jelentett. A  jelenlegi szervezeti és munkaerő-helyzet 
nem teszi lehetővé a rendszeres és folyamatos módszertani munkát, ezért a rendszertele
nül, egyik évben jelentő, másik évben nem jelentő könyvtárak esetében a rendszertelenség 
okát nem tudjuk értékelni. 1980-ban pl. 20 olyan könyvtár nem jelentett, amely az előző 
évben még jelentett, 1981-ben  pedig 1 7 ,  1980-ban nem jelentő könyvtár is jelentett. 
Alkalmankénti felszólításunkra a könyvtárak nem válaszolnak.

A  bejelentések minősége

A  jelentő könyvtárak eltérő módon értelmezik a szabványok előírásait, a címleírá
sok sok esetben nem felelnek meg a kívánatos színvonalnak, a közölt adatok nem hitele
sek, sok esetben értelmezhetetlenek. Állításunkat bizonyítandó, bemutatunk néhány, 
azonos műre vonatkozó bejelentést.
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1. példa

(Gebhardt), [Bruno]:
(Handbuch der deutschen Geschichte. 9., neu bearb.
Aufl., hrsg. von Herbert Grundmann,)

(München, 1973), Deutscher Taschenbuch Verl. 19 cm.
(3.Bd.) Josef JFleckenstein -  Marie Luise Bulst-Thiele: Begründung und Aufstieg des deut

schen Reiches. 205 ,11 .
ISBN 3 423 04003 6

ID [eutscher] T [aschenbuch] V[erlag Taschenbücher]. 4203.
Wissenschaftliche Reihe.|

FLECKENSTEIN, Josef : Marie Luise Bulst- 
Thieke : Begründung und Aufstieg des de - 
utschen Reiches. (9. neu, bearb. Aufl.)
— (München, 1978.) Deutscher Taschenbuch 
Verl., 191 1. Namen- u.Sachreg. 192-205 1.
— 18 cm.

! Gebhardt Handbuch der deutschen 
Geschichte. 3.Bd. (DTV,680., Wissen — 
schaftliche Reihe, 4203.) !

2. példa
(Kliem, Manfred)

Friedrich Engels. Dokumente 
seines Lebens. 1829—1895.
(Z.gest. u. erl. v . -----.)
111. Lpzg, Reclam, 1977.
6 9 2 ,4  p. 18 cm. /R . Univ.
Bibi. N.R. ,6 4 1 . Biografien/

Bibliogr.: p. 658—667.

ENGELS, Friedrich
Dokumente seines Lebens 1820—1895.

(Zgest., erläut,: Manfried Kliem.)
Leipzig 1977, Reclam. 692, 2 p. 18
cm.

/Biografien./
Friedrich Engels. Dokumente seines 

Lebens. 1820-1895. Hrsg. Manfred Kliem.
Leipzig, Philipp Reclam jün. 1977.
692 p. 18 cm.

/Reclam Bibliografien 641.)
Bibliogr.: 658 -667  p.

3. példa
COMPCON 76. Computers the mext 5 years.
Publ. Institute of Electrical and Electro
nics Engineers, Computer Society, New York.
New York, N.Y. 28 cm. /=IEEE Conferences 
76 CH 1069-4  (CR) /

MI. Nemzetközi kongresszus 
12. San Francisco, Calif. 1976./
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Compcon. [19] 76, 12. IEEE Computer 
Society international conference. San 
Francisco,Calif., 24—26. Febr. [19] 76.
Digest of papers. New York , (1976.)
XII, 231 p. 1 t. 30 cm.
/Institute of Electrical and Electronics 
Engineers.)
Bibliogr. egyes cikkek végén.

Computers the next 5 years. Evolution 
or revolution. Digest papers. Compcon 76 
San Francisco, California. Ed. by T.
Seaborn./Pisca ta w ay ,/N J . 1976. IEEE.
XII, 231 p. 28 cm.

/IEEE Computer Society./
Számítógépek az elkövetkező öt évben.

4, példa
DIHLMANN, Wolfgang

Gelenke- Wirbelverbindungen,
Bd. n i .  Röntgen Wer? Wie? Wann?
Stuttgart. G. Thieme Verl. 1973.
542 p.
Bibliogr. 506—523 p.

RÖNTGEN : wer?, wie?, wann? Hrsg, von 
Rolf GLAUNER. — Stuttgart: Thieme. —
19 cm. -

Bd 3: Gelenke — Wirbelverbindungen.
Von Wolfgang DIHLMANN. -  1973. -  X,542 p.:
Ш. -

/Flexibles Taschenbuch /MED/ ./

5. példa
Hydrobiologiozne badania jezior Wielkopolskiego 

Parku Narodowego. 1 .ez. Jeziora rynny Gorecko- 
Budzynskiej. Oprac. przez Izabele Dambska,
Malgorzate Hladka etc.

Warszawa-Poznan, 1978, Panstw. Wyd. Nauk.
46 p, 1 t. 24 cm.
/Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk.
Wydzial Mat.-Przyrodniczy. Prace Komisji 
Biologicznej. 47./
Angol kiv. is.
Bibliogr.: 45.p.

GÓRECKO-BU DZ YNSKIE J, Jeziora Rynny : Hydrobiolo- 
giczne badania jezior wielkopolskiego parku 
narodowego. — Warszawa-Poznan, 1978. Panstwowe 
Wyd. Naukowe, 46 1. -  24 cm.

! Poznan.Uniwerszytet. Poznanskie Towarzyst -  
wo przyjaciól nauk. Práce komisji biologicznej.
47.torn. !
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A leggyakrabban előforduló hibák tipizálásának igénye nélkül e néhány igen gyakori 
és tipikus példán érzékeltetni kívánjuk a központi katalógus szerkesztőinek napi küzdel
meit. Feladatunk a művek azonosításához szükséges adatok meghatározása annak érdeké
ben, hogy azonos műre vonatkozó bejelentések különbözőségük ellenére a katalógusban 
egy és ne több műként jelentkezzenek, vagyis a könyvtárak kódjai kumulálhatok legye
nek. A művek visszakereshetősége érdekében pedig a helyes besorolási adatok megválasz
tása és meghatározása a feladatunk.

A központi katalógus tapasztalatai azt bizonyítják, hogy néhány könyvtártól elte
kintve, könyvtárainkban nem sok gondot fordítanak a feldolgozó munkára.

A könyvtárközi kérések

Munkánkat nehezítik a bejelentéseknél még pontatlanabbá és még szakszerűtle 
nebbül kitöltött könyvtárközi kérőlapok is.

Néhány példa a katalógusban keresheteüen könyvtárközi kérésekre:

Kérés:

Megfejtés:

Az adatkiegészítés 
forrása:

Arleil, MA.
The Metaphorical Brain,
New York, Wiley-Interscience 1972

ARBI В, Michael A.

Books in Print
Lelőhely: ö t  könyvtár

Kérés:

Megfejtés:

Az adatkiegészítés 
forrása:
Lelőhely:

MEYER -  ANDERSON:
Plant Physilolgy 
Princeton Van Nostrand 1961
MEYER, Bernard S.-ANDERSON, Donald b. Introduction to plant physiology 
1960

British Books in Print 
Négy könyvtár.

Kérés:

Megfejtés:
Az adatkiegészítés 
forrása :
Lelőhely:

László, E. (ed.)
System: Models, Norms, Variations 
New York Brazüler 1973
The World system. Models, norms, applicatons. Ed. Ervin László

Books in Print 
Négy könyvtár.

Kérés:
Megfejtés:

KISS János: Néhai szuperintendens Herder után. 3. kiad. 1837
Luther Marton kis katekhizmusának magyarázatja. Néhai szuperintendens
Herder után készítette Kiss János.
3. kiad. Pest 1837.
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Az adatkiegészítés 
forrása: Petrik Géza: Magyarország bibliographiaja 1712-1860. Szinnyei József: 

Magyar írók élete és munkái VI. köt.
Egy könyvtárLelőhely:

Kérés: Pract. Mech. Ceram. Proc. Symp. Plenum New York N.Y. 1974. Vol. 1. Ed 
Bradt, R.C. 399 -4 2 0  p.

Megfejtés: Fracture mechnics of ceramics. (Proceedings o f a symposium on the fracture 
mechanics of ceramics. Pennsylvania State Univ. Park, 1 1 -1 3 . Jul. 1973.) 
1. vol. Concepts, flaws and fractography. Ed. Bradt, R. C., Hasselman, D.P.H., 
Lange, F.F. New York -  London, Plenum Pr. (1974.) XXVIII, 443 p.

Az adatkiegészítés 
forrása : British Library Lending Division Index o f conference proceedings received

Lelőhely :
1974.
Három könyvtár.

A bemutatott kérőlapok a közölt adatok alapján megtalálhatatlanok a katalógus
ban. A rossz tapasztalatok arra kényszerítenek, hogy a meg nem talált kérések adatait bib
liográfiákban, segédkönyvekben ellenőrizzük. Egy kérés, ha figyelembe vesszük, hogy a 
kérőlapon szereplő összes adatnál, és az évi 20 000 kérésnek mintegy a felét segédköny
vekben is ellenőrizni kell, átlagosan hat kérésnek, vagyis évi 120 000 kérésnek felel meg. 
A könyvtáros feladata lenne, hogy a pontatlan hivatkozásokat és a kutatók, felhasználók 
esetleges torzításait megfelelő segédeszközök igénybevételével, szabványos rövidítések 
alkalmazásával, a speciális szakzsargon feloldásával szakmai szempontból a kérőlapokon 
keresésre alkalmassá tegye.

Mind a bejelentéseket, mind a kéréseket bemutató példáknál tapintatosan elhall
gattuk a jelentő és a kérő könyvtárak nevét. Kilétükről csak annyit, hogy van köztük 
egyetemi könyvtár, országos jelentőségű szakkönyvtár, egyetemi tanszéki könyvtár, az 
MTA hálózatába tartozó intézeti könyvtár. Példáink között csak olyíjln könyvtár szerepel, 
amelyről feltételezhető, hogy gazdagabb segédkönyvtárral rendelkezik, mint a köztudot
tan szegényes segédkönyvtári állományt birtokló központi katalógus. A bejelentések és 
kérések fokozatosan romló színvonala egyre nehezebb feladatok elé állítja — a feladatok
hoz képest — kis létszámú osztály dolgozóit.

A Könyvek Központi Katalógusának fejlesztési lehetőségei

Az UBC program megvalósulása felgyorsítja a világon megjelenő dokumentumokról 
a hiteles tájékoztatást. De ha az UBC program kínálta lehetőségeket nem kapcsoljuk össze 
az UAP programba foglalt célkitűzések megvalósításával, ha nem gondoskodunk a hivat
kozott dokumentumok hozzáférhetőségéről, akkor a korszerű információközlés is hiába
való.

Az UBC program célkitűzésének megfelelően a központi katalógus gépesítése szoro
san összefügg a nemzeti bibliográfia gépesítésével. Nemcsak azért, mert a mágnesszalag 
mint csereeszköz lehetővé teszi az azonos rendszerű (MARC) szalagok beszerzését, hanem 
mert a nemzeti bibliográfia nemzetközi előírásoknak megfelelő gépesítése olyan előzetes
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országos szabályozást és szabványosítást igényei, amelyek nélkül ma már a hagyományos 
adat- és információcsere is elképzelhetetlen. Ilyen előmunkálatnak minősül a kiadványok 
nemzetközi azonosító számozása (ISBN, ISSN), az ISBD-k adaptálása és bevezetése. 
(A hagyományosan működő Könyvek Központi Katalógusában is könnyebben azono
síthatók lennének az azonos könyvekről készült különböző leírások, ha a könyvtárak 
feltüntetnék a kiadványok azonosító számát (számait). Az ISBD(M) bevezetésétől pedig 
egységesebb leírásokat és az adatok értelmezhetőségét várjuk.)

A nemzeti bibliográfia gépesítése világszerte az első lépés a hazai irodalommal 
kapcsolatos szolgáltatások korszerűsítése, újabb szolgáltatások bevezetése s a külföldi 
irodalomnak országon belüli egyszeri feldolgozása felé. Jelenleg kb. 20 országban készül 
MARC-rendszerű nemzeti bibliográfia.

A nemzeti bibliográfia gépesítése természetszerűleg mindenütt egy intézményhez 
("általában a nemzeti könyvtárakhoz) fűződik, de a rá épülő szolgáltatásoknak több in
tézmény, a hozzánk hasonló nagyságrendű országokban az egész könyvtárügy érdekeit és 
céljait kell figyelembe vennie. Ugyancsak a nemzeti bibliográfia gépesítéséért felelős in
tézmény feladata a csereszalag előállítása és a külföldi csereszalagok beszerzése.

A csereszalagok felhasználása csakúgy nem kívánatos egyetlen cél, pl. a központi 
katalógus gépesítése érdekében, mint ahogy nem lehet cél a szolgáltatások nélküli gépesí
tett nemzeti bibliográfia sem. A csereszalagok lehetőséget nyújtanak egy országon belül a 
megosztott feldolgozásra. A megosztott feldolgozás részben a külföldi szalagokon talál
ható rekordok felhasználásával (az egyszeri feldolgozás — többszöri felhasználás egyete
mes megvalósulása), részben a mágnesszalagokkal nem rendelkező országokból származó 
dokumentumoknak országon belüli egyszeri feldolgozásával valósulhat meg.

Mind a hazai, mind a külföldi dokumentumokról való informálást össze kell kötni 
a hozzáférhetőségről — a lelőhelyről — adandó információval. A külföldi könyvek vonat
kozásában, ez a célkitűzés a technikai lehetőségek figyelembevételével, a megosztott fel
dolgozással érhető el. A megvalósítás terve, üteme és módja többféle lehet, mint ahogy a 
megosztott feldolgozásra épülő szolgáltatások is különbözőek lehetnek. Az alábbiakban 
egy — de nem egyetlen — lehetséges modellt ismertetünk.

1. Egy számítógéppel összekapcsolt szervező központ a nemzeti bibliográfia formá
tumának megfelelően folyamatosan alakítja át a csereszalagokról a hazai igényeknek meg
felelő rekordokat, és folyamatosan építi a felhasználásra váró UBC rekordok

2. Ha az együttműködésben résztvevő könyvtárak egyike jelzi, hogy be akar szerez
ni valamely külföldi könyvet, a rendszert működtető központ a keresett könyvre vonat
kozó rekordot kikeresi az UBC file-ból.

3. Ha az UBC file-ban megtalálta a rekordot, a könyvtár kódjával kiegészítve átteszi 
a megrendelt dokumentumok file-jába. Ha a könyv beérkezéséig másik könyvtár is jelzi 
ugyanarra a könyvre vonatkozó megrendelési szándékát, akkor a rekord már ebben a má
sodik file-ban lesz található. így a második rendelőnek lehetősége nyílik rendelési szándé
kától elállni (a gyarapítás koordinálása), vagy rendelési szándékát lelőhelyének rávezeté
sével megerősíteni. A rekord mindaddig a rendelési file-ban marad, amíg a könyv meg 
nem érkezik.
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4. A könyv beérkezése után a birtokló könyvtár a rendelési file-ba áttett UBC re
kord és a dokumentum alapján elkészíti a végleges (besorolási adatokkal, szakszámmal 
stb. ellátott) rekordot, amely a végleges adatbázisba, a szolgáltatási file-Ьг. kerül. Ezek a 
végleges rekordok alkotják a szolgáltatások (cédulaszolgáltatás, egyéb információ-szét
sugárzó szolgáltatás stb.) alapját.

5. Ha egy megrendelendő könyvre vonatkozó rekord az UBC file-ban nem talál
ható, akkor a rendelési adatok alapján a könyvtár készíti el a rendelési rekordot, amely a 
nem az UBC-ból származó rendelési file-ba kerül, és beérkezés esetén a birtokló könyvtár 
véglegesített adatai alapján innen kerül majd a végleges file-ba.

Az adatbázis négy /г/e-jának (UBC, UBC-megrendelési, rendelési, szolgáltatási fíle- 
ok) megfelelő számú rekorddal való feltöltése után az adatbázis alkalmas a könyvtárközi 
kérések keresésére (gépesített központi katalógus).

A gyarapodás mellett a könyvtáraknak folyamatosan jelenteniük kell a csökkenést.
A hagyományos cédulaszolgáltatáson kívül a szolgáltatások bővülhetnek egy-egy 

könyvtár állományának egyéb adathordozón: mágnesszalagon, mikroformátumon stb. 
való szolgáltatásával és egyéb származékjegyzékek folyamatos vagy alkalmankénti össze
állításával. A mágnesszalag-cserére és a megosztott feldolgozásra épülő rendszer az anyagi 
és gépi felszereltségtől függően fokozatosan és folyamatosan épülhet ki, egészében gépi 
vagy egyidejűleg gépi és manuális, offline vagy optimálisan online kivitelben. Az adat
bázis bővülhet a retrospektív állományoknak a könyvtárak vagy a Könyvek Központi 
Katalógusa által való bedolgozásával.

A vázolt modell megvalósítása óriási előrelépést jelentene a könyvtárak rendszerré 
szerveződése, a koordinálás, az egységes irányítás, az egyszeri feldolgozás — többszöri 
felhasználás egyetemes és országos megvalósítása felé, a dokumentumok gyorsabb for
galmazása érdekében.

összefoglalás, javaslatok

Mind a hazai, mind a külföldi irodalomról készült adatbázis és a rájuk épülő szol
gáltatások csak a könyvtárak közötti együttműködés keretében valósulhatnak meg. 
A hazai irodalom esetében a rendszer működésének előfeltétele a nemzeti bibliográfiai 
központ hatékony működése és az országos szabványok széles körű elterjedése. A kül
földi irodalom adatbázisának kiépítéséhez a szabványok alkalmazásán kívül mindenek
előtt a könyvtárakat irányító főhatóságok (MTA, OMFB, Művelődési Minisztérium stb.) 
és a nagy könyvtárak (nemzeti könyvtár, egyetemi könyvtárak, MTA Könyvtára, orszá
gos szakkönyvtárak stb.) felelős vezetőinek egyetértése, valóságos együttműködési kész
sége és legfőképpen az anyagi erők koncentrálása szükséges.

Ha megvan az együttműködés valódi szándéka és biztosítva van a lehetősége, 
akkor ki kell jelölni a rendszer kidolgozásáért, az együttműködésért felelős központot. 
A legrövidebb időn belül pedig meg kell kezdeni a csere szalagokkal kapcsolatos elem
zéseket.
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