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Az elmúlt évtizedben a dokumentumleírás területén 
igen nagy és jelentős változásnak lehettünk tanúi, amely 
mind a gyakorlati feldolgozó munkában, mind a feldolgozó 
munka oktatásában komoly erőpróbát jelentett és jelent 
ma is az e területen dolgozók számára.

Az oktatásban a legfőbb gondot az oktatási segéd
anyagok hiánya jelentette. A bibliográfiai leírás új szabvá
nyainak megjelenésével szinte egyidőben a Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központ megjelentette azokat a 
példatárakat, amelyek válogatott feladataikkal az oktatás 
nagy segítségére voltak a leírási szabályok elsajátításában, 

gyakoroltatásában. Ugyanakkor a leírás szerkezetének, az adatcsoportok, adatelemek, 
központozási jelek tanításának egyetlen segédeszköze a szabvány volt. Aki próbált szab
ványt ’’megtanulni” , az tudja, hogy ez szinte lehetetlen még tanári segédlettel is. Ez telje
sen természetes, hiszen a szabvány nem oktatási célra készült, sem megfogalmazása, stílu
sa, sem felépítése nem didaktikai elvekre épül. Az első segítséget az oktatás -  és gondo
lom az új leírás elsajátításával küszködő többi kolléga is — Kovács Honától kapta. 1980- 
ban jelent meg ”A könyvek bibliográfiai leírása: Útmutató az MSZ 3424/1-78 tanulmá
nyozásához" című munkája a Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadásában, 
majd a ’’Dokumentumleírás" című munka az OMKDK kiadványaként. Mindkét tanul 
mány a szabvány ’’olvasásának” fenti nehézségeit csökkentette, és nagyon jól tudtuk 
alkalmazni oktatási segédletként. A kiadók szándéka is az volt, hogy ezekkel a kiadvá
nyokkal áthidalják azt az időt, amíg az új szabványra épülő új tankönyvek megjelennek.

Ilyen előzmények után jelent meg Rácz Ágnes főiskolások számára készült jegyzete. 
E jegyzet feltehetően ugyanolyan szerepet fog betölteni az oktatásban, mint amilyet 
hosszú éveken keresztül Horváth Magda: "A katalogizálás alapjai' című munkája töltött 
be, mely segítségével generációk sora ismerkedett meg a katalogizálással. Az új tankönyv 
megjelenése persze nem jelenti azt, hogy akár az oktatásban, akár a gyakorlatban mellőzni 
lehet a szabványokat, hiszen egy tankönyv nem vállalkozhat arra, hogy minden speciális 
esetre kitérjen. Erre az előszóban külön is felhívja a szerző a használók figyelmét.

A tankönyv három nagyobb egységre tagolódik. Az első rész a könyvtári állomány 
feltárásával, a könyvtár katalógusrendszerével, és a leíró katalógus funkcióival foglalkozik. 
Ezután ismerteti a dokumentumleírás szabályzatait, rövid történeti áttekintés után az 
ISBD-programot és a hazai szabványosítási tevékenységet, szabványokat. Feltehetően az 
oktatandó tanterv kívánta meg a szerzőtől, hogy kissé leszűkítve tárgyalja a bibliográfiai 
leírást, és csak a katalógusban való alkalmazását ismertesse. Az oktatás során azonban
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feltétlenül ki kell térni arra, hogy a terminológia változása -  címleírás és bibliográfiai 
leírás -  egy jelentős szemléletbeli változás következménye volt. A bibliográfiai leírás 
olyan alapregisztráció a dokumentumról, amely nem csak a katalógus számára készül. 
(Gondoljunk csak a Magyar Nemzeti Bibliográfiára.) Nem véletlen, hogy az ISBD-prog- 
ram megvalósulásának egyik legfőbb haszonélvezője az Egyetemes Bibliográfiai Számba
vétel Programja. Még tágabb értelemben, minthogy az UBC-program géppel olvasható 
információcserére épül, a bibliográfiai leírás a bibliográfiai rekord részeként is megjelen
het. A fent említettek beépítését az oktatásba két okból is szükségesnek érzem. Egyrészt 
a hallgatók gyakorlati munkájukban a bibliográfiai leírás ilyen alkalmazásával is találkoz
hatnak. Másrészt ezek az ismeretek a bibliográfiai leírásnak mint tantárgynak más tan
tárgyakhoz való kapcsolódását is biztosítanák. (Pl. ’ Tájékoztatás” , ’ Gépesítési kér
dések ”.)

A második rész a bibliográfiai leírás szabályainak, a leírás elkészítésének ismerte
tése. Ez az egység két önálló fejezetre oszlik: a könyvek bibliográfiai leírásába, illetve az 
időszaki kiadványok leírásának kérdéseire. A szabályok jobb megértését segíti a sok, jól 
kiválasztott példa bemutatása.

A harmadik rész fejezetei sorrendben a következők: a besorolási adatok kiválasztása 
és közlésmódja, az utalók elkészítése, a katalógustételek besorolása a leíró katalógusba, 
valamint a leíró katalógus szerkesztése. Ez a rész bemutatja, miként válik a bibliográfiai 
leírásból a leíró katalógus funkcióit ellátó katalógustétel, és hogy ezekből a katalógus- 
tételekből hogyan épül fel a leíró katalógus.

A három nagy alapegység mellett külön fejezetet szentelt a szerző a hagyományos 
és az új leírás közti eltérések bemutatásának. Az eltérések kapcsán a kétféle leírás szem
léletbeli és formai különbségeire (az adatok besorolási és leíró funkciójának különválása, 
az adatok közlésmódjának változása stb.) helyezi a hangsúlyt külön tárgyalva a leíró 
adatok formájának és közlésmódjának változását, valamint a besorolási adatok megvála
szolásának és formájának változását. A fejezet végén ismerteti a régi és az új leírásokat 
ötvöző leíró katalógus kialakításának lehetséges módozatait is.

Két függelék egészíti ki a tankönyv anyagát: a feldolgozó munka folyamatának és 
szervezésének vázlatos leírása, valamint az átírási táblázatok.

A jegyzet nem tekinthető befejezett műnek. A további dokumentumtípusokra ki
terjedő szabványosítás és az elkövetkező időszakban megjelenő leírási szabványok szük
ségessé teszik a tankönyv anyagának folyamatos kiegészítését, módosítását *

KÖRNYEI Márta

*A főiskolai jegyzet átdolgozott és bővített változata a Tankönyvkiadó kiadásában előreláthatóan ez 
év második felében fog megjelenni. (A szerk.)
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