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SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATSZERVEZÉS AZ EGYES 
KÖNYVTÁRAK SZEMSZÖGÉBŐL

PAPP ISTVÁN

Az Országos Könyvtárügyi Tanács (illetve jogelődje, az Országos Könyvtárügyi és 
Dokumentációs Tanács) már 1969-ben foglalkozott a könyvtárak és szakirodalmi tájé
koztatási intézetek gépesítésének kérdésével*. Az azóta eltelt másfél évtizedben bekövet
kezett hatalmas változások azonban nagyon is indokolták, hogy ismét programjára tűzze 
e témakör vizsgálatát, most már divatosabb névvel illetve a gyereket. Az OKT 1983— 
1985-ös programjában szereplő feladat címe: a számítógépes hálózatszervezés a hazai 
könyvtári rendszerben. A hazai hagyományok (és jogszabályok) szóhasználatával szemben 
itt a hálózat a számítástechnikát közvetlenül vagy közvetve alkalmazó, egymással tele
kommunikációs csatornákkal összekötött, főként online kapcsolatban álló könyvtárak és 
információs szervezetek együttesét jelenti, amely együtteshez ezen intézmények külön
féle típusai csatlakozhatnak, s összetartó elvük nem közigazgatási, fenntartói vagy egyéb 
adminisztratív jellegű függés, hanem az önérdeken és kölcsönös anyagi előnyökön alapuló, 
önkéntes és szolgáltatások nyújtására, illetve használatára irányuló társulás.

A feladat elvégzésére munkabizottság alakult Szőnyi Katalin vezetésével. A bizott
ság munkája során készült ez a tanulmány, amely az igen összetett tárgyat csupán a cím
ben jelzett szempontból vizsgálja, s nem tér ki a hardver, a szabványosítás, a nemzetközi 
kooperáció, a szervezet, a gazdasági alapok stb. stb. kérdéseire. Közzétételének az a célja, 
hogy a szakértőket hozzászólásra ösztönözve, szélesebb és szilárdabb alapra helyezze a 
bizottság majdani jelentését.

Az elmondandók valójában nem jelentenek semmi újat, hiszen Horváth Tibornak 
az 1969-es OKDT-vitát és irányelvtervezetet megalapozó tanulmányára**, még inkább az 
OKDT Műszaki Fejlesztési Szakbizottság által készített, a korábbi anyagok korszerűsí
tését célzó munkájára*** támaszkodik; úgy véljük azonban, minden közös gondolkodás, 
még inkább cselekvés első feltétele a közös nyelvben, a közös kiindulási pontban és a 
közös célokban való megegyezés.

Az adatokat számítógéppel kezelő, s telekommunikációs eszközökkel összekötött 
országos könyvtári hálózatban a központi szolgáltatásokat nyújtó egységek mellett azo
nos súllyal kell számításba venni a főképpen a fogadó felet jelentő helyi könyvtárakat is, 
mivel a központi szolgáltatások hasznosításának egyik, ha nem legfőbb módja az, hogy 
beépüljenek a helyi könyvtárak munkamenetébe és szolgáltatásaiba. Ezért a hálózat 
létrehozásának előkészületei során a fejlesztési elképzeléseket e könyvtárak szemszögéből 
is meg kell fogalmazni.

*A könyvtárak műszaki fejlesztése. - Könyvtári Figyelő', 1969. 15. évf. 4.sz. 52-64.p ., valamint 
A könyvtárak műszaki fejlesztésének ügye az OKDT előtt. = Könyvtári Figyelő, 1970. 16.évf. l.sz. 
57-59.p . **HORVÁTH Tibor: A könyvtárak műszaki fejlesztése. = Könyvtári Figyelő, 1969. 15.évf. 
2 -3 .sz. 8 4 - 1 19.p. ***A könyvtárak műszaki fejlesztésének irányelvei. I. Számítástechnika. Bp. 1977. 
OSZK-KMK.
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Nem lenne célravezető utópisztikus célokat felvázolni, — bármennyire is meg- 
valósíthatóknak látszanak a korszerű technika alapján, — hanem inkább a realitásokból 
kiindulva, a minimális lépések taktikáját követve ajánlatos meghatározni a közvetlenül 
elérendő célokat és az elvégzendő tennivalókat, mégpedig úgy, hogy a választott fejlesz
tési irány később radikálisabb megoldásokat is lehetővé tegyen.

E résztanulmány megközelítési szempontja nem annyira könyvtártechnikai, mint 
inkább könyvtárpolitikai, tehát a követelményeket fogalmazza meg, s nem vizsgálja, 
konkréten milyen technika szükséges megvalósításukhoz, a jelenleg máris rendelkezésre 
álló berendezések mit tesznek lehetővé, milyen berendezésekre lenne még szükség stb. 
Abból indul ki, — s ez már közhelynek számít, — hogy hazai viszonyaink között sem 
jelent már lehetetlen feladatot a számítógépes és telekommunikációs technika alapján

-  a dokumentumok egyszeri feldolgozásának és többszöri felhasználásának meg
oldása, formai és tartalmi kritériumok szerint való automatizált visszakeresése,

-  a könyvtári rutinműveletek automatizálása.
Valójában ez az a két nagy terület, amely az egyes könyvtárak szemszögéből vonzóvá és 
halaszthatatlanná teszi a hálózatszervezést.

Ebből a megközelítésből másodlagos jelentőséggel bír (noha a szakirodalmi tájékoz
tatás szempontjából elsődleges fontosságú) az egyes szakterületeken létrejött és működő, 
elsősorban külföldi és nemzetközi, de előbb-utóbb hazai adatbázisok kérdése, — egészen 
addig, amíg az ezekből lehívott rekordok is be nem építhetők (ha erre egyáltalán szükség 
mutatkozik) az egyes könyvtárak dokumentumállományát tükröző rekordsorokba; ez 
azonban nem a holnap vagy a közeljövő problémája. E tekintetben most csupán az a 
követelmény, hogy a könyvtárak növekvő számban férhessenek hozzá közvetlenül vagy 
közvetve a nemzetközi piacon rendelkezésre álló adatbázisokhoz, s nem az, hogy ezekből 
saját sorokat építsenek ki. (Azaz egy kivétel mégis van: a számítógépes nemzeti bibliográ
fiák rekordjainak utat kell találniuk a könyvtári állományokat tartalmazó sorokba; de ez 
később más összefüggésben merül fel.)

Amikor helyi könyvtárakat emlegetünk, korántsem a kis, helyi szakkönyvtárakra 
vagy községi könyvtárakra gondolunk. А "helyi” jelző a ’’központi” ellentétele, s mö
götte most az egyetemi és a megyei könyvtárak állnak, s más olyan nagy könyvtárak, 
amelyekben akár a feldolgozó munka, akár az egyéb rutintevékenységek, vagy mind
kettő indokolja a hálózathoz való csatlakozást. Az egyetemi és a megyei könyvtárak ese
tében különös nyomatékkai esik latba az a körülmény, hogy egyben a hagyományos 
értelemben vett hálózatok központjai is, s így -  ha a későbbiekben egyáltalán szükség 
lesz transzmissziókra a központi szolgáltatások és a kisebb könyvtárak között, -  műkö
désükkel, szolgáltatásaikkal további egységeket kapcsolhatnak a hálózathoz. Addig is 
azonban fontos szervező szerepük van a végső felhasználók felderítésében, elérésében és 
kiszolgálásában.

Ha az egyetemi és a megyei könyvtárakat, a nagy országos szakkönyvtárakat a háló
zatszervezés első fázisának kulcsintézményeinek tekintjük, az nemcsak a korábban emlí
tettek miatt van. Ezek a könyvtárak arra is képesek, hogy -  bekapcsolódva a hálózatba -  
a viszonosság elve alapján maguk is hozzájáruljanak a központi szolgáltatások adatbázi
sainak feltöltéséhez. S itt nemcsak a lelőhelyadatokra, raktári jelzetekre, szakjelzetekre,
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tárgyszavakra, esetleg tartalmi kivonatokra gondolunk, amelyek kiegészíthetik a központi
lag előállított rekordokat, hanem azokra a rekordokra is, amelyek a helyi könyvtárak 
egyes dokumentumai alapján helyileg készülnek, s még nem lelhetők fel a központi adat
bázisokban. (Elsősorban külföldi dokumentumokat, régi kiadásokat, a későbbiekben 
egyes dokumentumok részeit -  pl. folyóiratcikkeket — leíró rekordokról lehet szó.)

A helyi könyvtárak kapcsolódása az országos hálózathoz óhatatlanul felveti e 
könyvtárak komplex gépesítésének kérdését. Kétségtelen, hogy távlati célként és követel
ményként ez kitűzhető, azonban bénítólag hatna, ha ugyanezt általánosan, s közvetlenül 
megoldandó feladatként állapítanánk meg. Annyi viszont kétségtelen, hogy a hálózat- 
szervezés lehetőségként önmagában hordja ezt a minőségi váltást az egyes könyvtárak 
számára. A probléma megoldását inkább egy olyan fejlődés során lehet elképzelni, hogy 
a központi szolgáltatások a hagyományos formákon (pl. füzet, katalóguscédula, telex
hívás stb.) túl korszerű módon (pl. számítógéppel kezelhető adathordozón, COM-on, 
online stb.) is megjelennek a helyi könyvtárakban, amely addig is él az ezekből adódó lehe
tőségekkel, ameddig maga is meg nem kezdi saját működésének számítógépesítését. 
S ekkor is minden valószínűség szerint egyes lépések megtételére fog sor kerülni, s nem a 
gépesített rendszer egyik napról a másikra való felállítására. Sok, helyi tényező függvénye 
lesz, hogy a könyvtár melyik feladat megoldását választja elsőre, másodikra stb. a komp
lex gépesítés felé vezető úton. (Szerte az országban azonban sok jele van annak, hogy az 
egyes könyvtárak — nem várva a központi szolgáltatásokra, -  máris megtették az első 
lépéseket. Helyes, sőt szükséges, hogy a központi szolgáltatásokért felelős intézmények e 
kezdeményeket ismerjék, tekintetbe vegyék és építsenek rájuk.) Annak azonban, hogy 
minden lépés az áhított cél felé vezessen, az a feltétele, hogy az országos hálózat kom
patibilis technológiával, szabványokkal, berendezésekkel stb. éljen.

Ez a fokozatosság érvényesítendő az egyes dokumentumtípusok vonatkozásában a 
központi szolgáltatások terén is. Először mindenképpen a két alaptípus (könyv és folyó
irat) adatbázisát kell az országos hálózat rendelkezésére bocsátani, s csak utána kerülhet 
sor a többi típus, illetve az analitikus feltárás adatbázisainak kiépítésére. (Természetesen 
vállalkozó esetén — gondolunk néhány országos szakkönyvtárra, amely átvehetné egy-egy 
dokumentumtípus országos gondozását, -  a párhuzamos megvalósítás is elképzelhető.)

A hálózat alapfeladata, hogy egységes, bár tagolt adatbázist bocsásson a tagok ren
delkezésére, az adatbázis rekordjaiban tükröződjenek a tagok által kezelt dokumentum- 
gyűjtemények, a rekordokban lehetséges legyen különféle szempontú kereséseket végezni, 
s a rekordok különféle könyvtári és tájékoztatási munkálatokhoz (beleértve az érdemi 
tájékoztatást, de az egyszerű rutinműveleteket, pl. a kölcsönzést is) felhasználhatók legye
nek. Ebből a szempontból a flexibilis adatbázis kialakítása és a különböző hasznosítási 
célokat szolgáló hozzáférési lehetőségek megteremtése elsőrendű fontosságú.

Más kérdés, hogy egyes könyvtárak, különösen az évi többszázezres nagyságrendű 
kölcsönzési forgalmat lebonyolító közművelődési könyvtárak pillanatnyilag talán nem is 
annyira az adatbázisnak például katalógusépítési, feltárási hasznosítása iránt érdeklődné
nek, vagy legalábbis nem ezt érzik a legsürgetőbbnek, hanem a hatalmas mennyiségű 
munkaerőt lekötő kölcsönzési rutinműveletek számítógépesítését. A kölcsönzés automa
tizálásának három megközelítési módja lehetséges: 1. a kölcsönzési nyilvántartást önálló
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rendszerként kezelve az egyéb könyvtári munkafolyamatoktól függetlenül gépesíteni; 
2. a feladatot a helyi komplex könyvtárgépesítés részének tekinteni; 3. az országos 
hálózatszervezés keretébe illeszteni. Az első gyorsabb, a második vonzóbb, a harmadik 
távlatosabb megoldás. Egyik eljárás sem kerülheti meg azonban a kölcsönözhető doku
mentumok sorának kérdését: az elsőhöz, ha másból nem, legalább a leltári számból vagy 
a raktári jelzetből álló rekord (e primitív megoldásnak számos hátulütője jelentkezik a 
gyakorlatban) szükséges, a második igazából egy önálló fejlesztésű bibliográfiai rekordot 
tételez fel, s csak a harmadikban lehetséges a túlnyomórészt központilag előállított 
rekordok felhasználásával nemcsak a kölcsönzési rutint, hanem a könyvtár bibliográfiai 
és katalógusműveleteit is a leggazdaságosabban és legszínvonalasabban megszervezni. 
Elfogadható kompromisszumnak látszik, hogy a sürgető kölcsönzésnyilvántartási rend
szer kifejlesztése párhuzamosan indul az országos hálózatszervezéssel, sőt, az 1. variáns 
szerint üzembe is állítható, viszont olyan program alapján, amely lehetővé teszi a csak a 
dokumentumazonosítókat tartalmazó rekordokat a későbbiek során ’’feltölteni” a bib
liográfiai leírás valamennyi adatával, illetve kapcsolatot teremt a kölcsönzési sor és a 
bibliográfiai sor között. Külön kérdés, hogy a kölcsönzési nyilvántartási rendszer gépi 
munkáit decentralizáltan, könyvtáranként vagy könyvtárcsoportonként végzik el, esetleg 
online üzemmódban, vagy pedig egy központi helyen, batch-ben.

Visszatérve a bibliográfiai rekordokból álló adatbázishoz, ennek országos és egysé
ges voltát szeretnénk hangsúlyozni. Országos abban az értelemben, hogy magába foglalja 
a központi sorokat (elsősorban a Magyar Nemzeti Bibliográfia sorát, továbbá a külföldről 
beérkező nemzeti bibliográfiai sorokat, a különféle dokumentumtípusok sorait, valamint 
a hálózat egyes könyvtárai által készített rekordok sorát, -  s így gyakorlatilag a központi 
katalógus funkcióit is ellátja, ha a lelőhelyekkel és a raktári jelzetekkel kiegészülnek a 
rekordok) és az egyes könyvtárak állományait tükröző sorokat (akár úgy, hogy vala
mennyi könyvtár sorát egy központi gép kezeli, ak^r úgy, hogy e sorok az egyes könyv
táraknál találhatók, de közvetlenül máshonnan is hozzáférhetők, akár úgy, hogy a köz
pontban is, a könyvtárban is van egy-egy példányuk). S egységes abban az értelemben, 
hogy ugyanazok a szabályok, szabványok, technológiák stb. stb. érvényesülnek benne, 
ugyanúgy lehet hozzáférni a hálózat bármely pontjáról akár a központi sorhoz, akár az 
egyes tagok állományát tükröző sorokhoz.

Ennek az országos, egységes adatbázisnak a koncepciójából következik, hogy az 
egyes könyvtár állományát tükröző sor két forrásból táplálkozik: 1. a központi sorok 
rekordjaiból, 2. a könyvtár által készített rekordokból (amelyek egyúttal a központi 
sorokba is bekerülnek). A választott technológiától és berendezésektől függ annak gya
korlati lebonyolítása, miképpen hívja le az egyes könyvtár a központi sorból az őt érdeklő 
rekordokat, hogyan egészíti ki őket a számára szükséges adatokkal (saját kódjele, leltári 
száma, raktári jelzete, tárgyszavai, szakjelzetei, esetleg annotációi vagy referátumai), 
miképpen módosítja a rekordot saját sora számára, hogyan illeszti be a rekordot saját 
sorába, saját maga vagy megbízásából más (például egy könyvtári feldolgozó központ) 
végzi a további műveleteket stb. Távlatilag feltétlenül az a kívánatos, hogy online kapcso
lat legyen a központi sor és a helyi könyvtár között, még akkor is, ha a könyvtár saját 
sorát nem a központban, hanem helyileg kezelik; bár valószínű, hogy az országos nagy
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szakkönyvtáraknak, az egyetemi és a megyei könyvtáraknak előbb-utóbb hozzáférésük 
lesz olyan számítógépekhez és perifériális berendezésekhez, amelyek képesek a számukra 
szükséges műveletek elvégzésére. (Hangsúlyozandó, hogy a központi géppark — ami 
döntő, elengedhetetlen és meghatározó eleme a rendszernek, — nem teszi szükségtelenné, 
sőt mihamarabb feltételezi a helyi, különféle nagyságrendű számítógépek és perifériák 
meglétét.) Addig is azonban lehetővé kell tenni, hogy az egyes felkészültebb, előnyösebb 
helyzetben (főleg számítástechnikailag kedvező környezetben) levő könyvtárak számító
géppel kezelhető adathordozón kaphassák meg a központi sorok egészét vagy egyes 
részleteiket. Továbbá lehetőséget kell teremteni arra is, hogy az egyes könyvtárak — ha 
vállalják saját gyarapodásuk azon részének számítógépes bevitelre való előkészítését, 
amely nem szerepel a központi sorokban, továbbá ugyancsak vállalják a központi rekor
dok saját jellemző adataikkal való kiegészítését, — állományáról a központ külön sort 
állítson fel és kezeljen, s egyelőre legalább COM-katalógust, esetleg más termékeket is 
a tulajdonos könyvtár részére előállítson; ez természetesen átmeneti stádiumot jelent az 
online kapcsolat létrejöttéig, bár valószínűleg az után is szükség lesz efféle outputokra.

Az egyes könyvtárak állományát tükröző sorok felépítésénél tekintettel kell lenni 
arra, hogy ezek (jelen esetben az egyetemi és a megyei könyvtárak) egyben könyvtár
csoportok (a hagyományos hálózatok) vezető könyvtárai is, tehát lehetőséget kell terem
teni arra, hogy mind a katalógus- és bibliográfiai, mind a könyvtári rutinműveletek (fő
ként leltározás, állomány- és kölcsönzésnyilvántartás) számítógépes elvégzése kiterjeszt
hető legyen a hozzájuk tartozó egységekre is.

Megítélésünk szerint az országos számítógépes könyvtári hálózat előkészítő munká
latainak egyik legfontosabb eleme az egységes technológia kialakítása. A technológiát a 
legszélesebb értelemben vesszük, beleértve a szabályokat, szabványokat, modelleket, 
eljárásokat, rutinokat, formátumokat, adatlapokat, programokat, input- és output-eljárá
sokat stb. Első lépésként ki kell dolgozni a központi szolgáltatásokon és helyi közre
működőkön (osztott katalogizálás), illetve felhasználókon nyugvó, igen rugalmas rend
szer modelljét, majd elkészíteni a megvalósításhoz elvégzendő munkák részletes tervét. 
A modell rugalmasságán azt értjük, hogy tegyen lehetővé különböző gyakorlati megoldá
sokat (például az egyes tagok csak a központtal vannak közvetlen kapcsolatban vagy 
közvetlen kapcsolat is lehetséges a hálózat valamennyi tagja között; a teljes rekord alap
ján készülhessenek egyszerűsített rekordok is, akár központilag, akár helyileg; batch és 
online üzemmód egyaránt lehetséges legyen; az egész hálózat részére egyetlen központi 
számítógép, illetve a központi számítógép mellett az egyes könyvtárak saját, vagy anya- 
intézményük, vagy bérelt stb. számítógépei stb. stb.). Az egyes részfeladatok pontos meg
határozására és ütemezett elvégzésére azért is szükség van, mivel minél előbb rendelke
zésre kell állniuk azoknak a segédleteknek, kézikönyveknek, eljárási utasításoknak stb., 
amelyek nélkül az egyes könyvtárak nem kapcsolódhatnak be a hálózatba. Ezt abból a 
szempontból is fontosnak tartjuk, hogy a számba jövő könyvtáraknak lehetőséget kell 
adni az új technológiával való megismerkedésre és rutinjaik átállítására, még a tényleges 
számítógépes üzemelés megkezdése előtt. (Gondolunk itt olyan egyszerű dolgokra is, 
mint például a hagyományos kísérőlapok felváltása a számítógépes feldolgozáshoz szük-
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séges adatlapokkal, a központi sor rekordjaihoz fűzendő helyi adatokat tartalmazó adat
lapok alkalmazása stb.).

Az országos hálózat adatbázisát ha dokumentumtípusok szerint tagoljuk, a követ
kezőket célszerű megkülönböztetni: könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok (több, 
szükség szerinti sorban). A rendszer kifejlesztésekor ez a három nagy terület nem jelent 
okvetlenül egymásutániságot, hanem pusztán azt a követelményt, hogy bizonyos sajátos
ságok érvényesitendők a rekordok felépítésében és tartalmában, habár hasonló szerkezetű 
rekordokra van szükség. Kézenfekvő, hogy először a könyvek és folyóiratok kerüljenek 
be az országos adatbázisba, de ha ezzel párhuzamosan fejlesztő munkálatok indulnak az 
egyéb dokumentumok terén, ez utóbbiaknak igazodniuk kell a könyvekre kidolgozott 
rendszerhez.

Az időszaki kiadványok sajátos problémát jelentenek. Ezek esetében az osztott 
katalogizálás a teljes egység bibliográfiai leírásakor aligha jöhet szóba; ezt központilag 
kell elvégezni, s a külföldi címek tekintetében egyre inkább támaszkodva az ISDS nyúj
totta előnyökre. (Ezen az úton halad az OSZK-nál működő Nemzeti Periodika Adat
bázis.) Más kérdés az egyes folyóiratok tartalmi feltárása, akár hazai, akár külföldi kiad
ványokról van szó: itt sokkal nagyobb feladatok hárulnak a hálózat tagjaira, mint a 
könyvek esetében. Ugyanis a hazai folyóiratirodalom dokumentációs feltárásáért a hazai 
használók előtt teljes egészében a miénk a felelősség, de a nemzetközi adatbázisok nem 
mentesítenek bennünket a külföldi folyóiratcikkek (s egyéb dokumentumok) egy részé
nek — a sajátos hazai szükségletekhez igazodó — feltárása alól sem. Mind az egyes közle
mények bibliográfiai regisztrálásának szintjén, mind a közlemények tartalmi feltárásának 
(beleértve a kivonatok készítését is) szintjén messzemenően munkamegosztásos alapon 
kell megszervezni a vállalkozást. (Erre egyébként a számítógépes hálózatszervezéstől 
függetlenül is szükség van: az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriumának megkezdett, 
nem egészen következetes és félbemaradt rekonstrukcióját most már a számítógépesítés 
perspektívájában kellene folytatni.) A munkamegosztásnak viszont elsőrendű feltétele, 
hogy még a tartalmi felosztásra vonatkozó megállapodások előtt rendelkezésre álljon 
mindaz a segédlet, ami az egységes technológiához szükséges. Egyébként technikai szem
pontból azonosnak (vagy túlnyomóan azonosnak) látszik a könyvek és folyóiratok, sőt 
folyóiratcikkek és absztraktok kezelése, tehát mindazok a megoldási lehetőségek és foko
zatok itt is számításba jönnek, amelyek a könyvek esetében felmerülnek.

Az egyes könyvtárakban a folyóiratok kezelésének rutinműveletei eltérnek a 
könyvekéitől. Ha ezeket is számítógéppel kívánják megoldani, kérdéses, hogy erre egy 
központi számítógépet kell-e felhasználni, nem inkább egy helyi mikroszámítógépet. 
Arra természetesen szükség van, hogy a központi, folyóiratcímeket tartalmazó sor bizo
nyos rekordjai tartalmazzák az egyes könyvtárak azonosító adatait, s egyes folyóiratok 
esetében az állományadatokat is. Az egyes folyóiratszámok érkeztetését aligha kell egy 
központosított rendszerben elvégezni (bár ennek sem lenne akadálya), viszont követel
mény, hogy magukat a folyóiratleírásokat tartalmazó rekordokat a helyi könyvtár online 
módon is lehívhassa a központi sorból, áttekintést kapjon az ország folyóiratállományáról 
és lelőhelyadatai betáplálása fejében megkapja saját állományának katalógusát.
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