
220

Heiner M, Schnelling .4«*'

£tr*

Shakespeare " 
im
Schlagwortkatalog

Iv

I
I

SCHNELLING, Heiner M. : Shakespeare im Schlag
wortkatalog. Vergleichende Untersuchungen anglo- 
-amerikanischer und deutscher Praxis verbaler 
Sacherschliessung. Hrsg. Universitätsbibliothek der 
Freien Universität Berlin. Berlin, 1983, 157 p. 
(Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek der 
Freien Universität Berlin. Bd. 2.)

Shakespeare a tárgyszókatalógusban. Az angol- 
-amerikai és a német témakeresés gyakorlatának 
összehasonlítása.

A tárgyszókatalógus és a különböző szakirodalmi témakereső rendszerek logikájá
nak bemutatására, a témakeresés lehetőségeinek ismertetésére elegáns és eredeti megoldást 
választott Heiner M. Schnelling, amikor keresőpéldaként és szemléltetésként a Shakes- 
peare-kutatást és Shakespeare drámáit vette mintául. Ez egyúttal a Shakespeare-szövegek 
felhasználását is jelentette. A vizsgabizottság a kölni könyvtárosi és dokumentációs főis
kola (Fachhochschule für Bibliotheks-, und Dokumentationswesen) államvizsgadolgoza
taként készített eredeti munkát kiadásra javasolta. Könyv alakban, bővített és átdolgozott 
formában a Freie Universität (Nyugat-Berlin) jelentette meg 1983-ban.

A könyv utolsó — hatodik -  fejezete a 323 tételes, többségében angol nyelvű for
rásokat tartalmazó irodalomjegyzék, melynek tételszámaira a felhasznált rövidített leírású 
forrásoknál hivatkozik. Érdekességképpen említem meg, hogy 230 lábjegyzetet alkalmaz 
összesen az öt fejezetben, a következő arányban: a mai tárgyszókatalógusra vonatkozó 
áttekintésben 10-et, a vizsgálat három összetevőjét tárgyaló szakaszban 23-at, az indexe
lési eljárások összehasonlításának feltételei elemzésénél 65-öt, az indexelési eljárások ösz- 
szehasonlításánál 93-at, és az angol-amerikai témakeresés gyakorlatának a német tárgy
szókatalógussal való összehasonlításánál 39-et. A tartalmi értékelés mellett e tény is bizo
nyítja, hogy fő fejezetnek az indexelési eljárások összehasonlítása tekinthető. Az infor
mációs-dokumentációs fejezetek és a függelékek irodalomtörténeti vonatkozásai szoros 
összefüggésben állnak egymással, a Shakespeare-drámák eredeti angol címeinek és az ún. 
1623-as fóliónak (Shakespeare-drámáinak első összkiadása) közlése azt bizonyítja, hogy a 
szerző választott tárgyából, a Shakapeare-kutatásokból és művekből alaposan felkészült, 
így ezen forrásközlések is a téma jobb megértését segítik.

Az osztályozási-indexelési eljárások elemzésére felhasznált forrásokat két fő szem
pont szerint csoportosíthatjuk: 

angol-amerikai források 
American Book Publishing Record (ABPR)
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British National Bibliography (BNB) és ennek PRECIS-rendszere 
Cumulative Book Index (CBI)
Subject Catalog der Library of Congress (LCSC)
Shakespeare Quartely (ShQ) -  szakbibliográfia 
német gyakorlat
Egyedi képzésű, az angol KWIC, KWOC- rendszerű tárgyszavaktól eltérő szerkezetű, 
azoknál egyszerűbb tárgyszavazás, kiemelve a BIBLIO-DATA ill. az EDV (Elektro
nische Datenverarbeitung -  elektronikus adatfeldolgozás) lehetőségeit.
Mindezek mellett a megfelelő helyeken példákat hoz a DDC (Dewey decimal classi

fication -  Dewey tizedes osztályozása) alkalmazásának lehetőségeire is.
A szemléltetést segítik elő a csatolt függelékek:
1. A ShQ rendszere (Általános Shakesperiana)
2 . A LC Shakespeare vonatkozású tárgyszórendszere [1979].
2/a. A LC Shakespeare vonatkozású tárgyszórendszere 9. kiad. Washington 1980.
3. Sears List (ld. 106. irodalmi tételszámon Schnellingnél)
4. A drámák eredeti angol címe a Shakespeare kézikönyvből (ld. 174. irodalmi té

telszámon Schnellingnél)
5. Az 1623-as folió
E nagy apparátust felvonultató munka fő fejezetében az indexelési eljárások össze

hasonlításában (Der Indexierungvergleich) példákat ad a Shakespeare-re vonatkozó iroda
lom, a drámák, sőt még a szonettek visszakeresési lehetőségeire is. A drámák témakörében 
a hagyományos irodalomtörténeti felosztást (királydrámák, tragédiák, vígjátékok) vette 
alapul. Érdekes szempontokat emelhetünk ki a vizsgált forrásokból:

Shakespeare, William 1564-1616
— ismeret, tudomány
—  pszichológia
—  zoológia

Shakespeare...
— ismeret, tudomány
—  álom 

őrület
ld.
—  pszichológia tárgyszóbokornál 
vagy: madarak
ld.
—  zoológia tágyszóbokornál

Ekkor az olvasó óhatatlanul az álommal vagy az őrüléssél kapcsolatos Shakespeare 
szöveghelyekre is gondol. A keresést megkönnyíti, hogy az érvényes tárgyszavak mellett 
az adott rendszer hivatkozási száma is megtalálható. A vizsgálat céljából 125, Shakes- 
peare-irodalomra vonatkozó címet választott ki az 1976-1981 közötti évekből. Az angol- 

- amerikai és a német rendszer közötti különbséget az alábbi példa érzékelteti:
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Sh. and the story: aspects of creation (279) -»
Angol-amerikai
ABPR/LC: 1. — cselekmény 2 . — módszer
BNB-. elbeszélés. Kritikai tanulmányok
ShQ: általános /általános meseszövés Ш. cselekményszövés

Schnelling irodalmi tételszáma 
Német
Shakespeare, W. /Erzähltech
nik cselekményszövés

A példa egyúttal bemutatja azt is, milyen módszerrrel hozta össze az angol-amerikai 
vizsgált gyakorlatot a szemléltetés megkönnyítésére. További érdekes aspektusa ennek a 
vizsgálatnak az a részlet, melyben Shakespeare más szerzőkre tett hatására vonatkozóan 
ad irodalomkeresési mintát (ld. Schnelling 76.p. 108.p. és 63.p.)t

Schiller und Sh.: LC: 1. Schiller, Johann Christoph Friedrich, von
Idee und Wirklichkeit (304) 1759-1805 -  Kritika és tomácsolás.

2 . -----hatás -  Schiller.. .
SQ: Általános/általános

Megállapítja, hogy ez az indexelési rendszer nem egységes -  ezt szemlélteti is -  a 
német gyakorlatra utalva egységesítési törekvésekről beszél. A fenti példákon bemutatott 
és érzékeltetett gyakorlatias megoldások az egész kiadványra jellemzők, melynek alapja a 
biztos elméleti felkészültség. (A német oktatási rendszerből következik -  ez a könyvtá
rosképzésre is vonatkozik -  hogy az angol nyelv ismerete magától értetődően természetes 
és elengedhetetlen a felső szintű tanulmányokhoz.)

A Shakespeare-kutatás és maga Shakespeare személye mint kutatási téma közel áll 
mindenkihez. Schnelling könyvét egyedi témaválasztása, elegáns, tanulságos megoldásai 
miatt elsősorban oktatási célra történő fordításra javaslom. Megítélésem szerint az osztá
lyozás -  tárgyszavazás témakörében valamenüyi könyvtár szakos (főiskolai és egyetemi) 
hallgató számára jól hasznosítható segédletet nyerhetnénk, mert didaktikai szempontból 
is megvalósítható lehetne az, hogy kötődjenek a témához (jobban mint egy ágazati teza
uruszhoz). Ez hozzásegítené a hallgatókat a tárgyszavazás módjainak, az indexelési lehető
ségeknek, a keresési logikának jobb megértéséhez. Schnelling munkája módot ad -  gazdag 
illusztrációs anyagán keresztül -  egyéni következtetések levonására is, ami a tanulási 
folyamatnak ugyancsak lényeges eleme. A könyvtár szakos (más szakos hallgatók sincse
nek kizárva) hallgatók egyéni érdeklődési területüket kiegészíthetik az irodalomtörténeti 
részleteket is tartalmazó, munkával. Az oktatók pedig élvezetesebbé tehetik óráikat e ki
advány felhasználásával.
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IFLA
and the library world

IFLA and the library world. A review of the 
work of IFLA, 1981-1985. Comp. P.J. von 
Swigchem. The Hague, IFLA, 1985. 72.p.

Az IFLA és a könyvtáros társadalom

A szervezet többéves munkáját átte
kintő kiadványt adott közre az IFLA. Az 
összeállítás célja, hogy képet adjon az 1981— 
1985-ös középtávú program végrehajtásáról, 
de emellett az IFLA felépítésének, eddigi te
vékenységének áttekintését is kapjuk.

Mivel a Könyvtári Figyelő rendszere
sen beszámol az IFLA tevékenységéről, rész
leteiben nem ismertetjük a kiadványt, de sze

retném felhívni rá a figyelmet: aki átfogó képet akar nyerni az IFLA elmúlt öt évéről ebben 
a kiadványban megtalálhatja.

A kötet több mint 370 tételes irodalomjegyzékében önálló IFLA kiadványok, kon
ferencia anyagok, az IFLA-Journal- és az IFLA Annual-ban megjelent cikkek találhatók. 
E bibliográfia növeli az amúgy is nagy gonddal összeállított kiadvány értékét és teljeseb
bé teszi az IFLA tevékenységéről kialakult képet. Jó lenne, ha gyakrabban készülnének 
hasonló összeállítások a hosszabb időszakokról, hiszen az eredményeket nemcsak az éves 
konferenciákon érdemes megvitatni, és számbavenni; az ilyen összeállítások látványosabb 
áttekintésre adnak lehetőséget és jobban tükrözik a változásokat is. (FEIMER Ágnes)


