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KITEKINTÉS

TANULMÁNYÚTON SPANYOL KÖNYVTÁRAKBAN

SZŐNYI KATALIN

1986 folyam án lehetőségem  volt az Országos Ösztöndíj Tanács ösztöndíjasa
ként két h etet e ltö lten i a spanyol könyvtárak, azon belül is elsősorban a 
szám ítógépek alkalmazásának tanulm ányozásával. Az alábbiakban az o tt  
tapasztaltakról szeretnék röviden beszám olni.

Biblioteca N ational, Madrid

A spanyol Nemzeti Könyvtár évenkénti gyarapodása 145 ezer tétel; a nyomtatott 
dokumentumtípusokon kívül audiovizuális anyagokat és számítógépes programokat is 
kötelespéldányként kapnak meg. A monográfiák száma 60 ezer. A beérkező öt példány 
közül egyet megőrzésre, egyet használatra tartanak meg, egyet nemzetközi cserére használ
nak fel, kettő pedig a tartományokba kerül kiosztásra.

1985-ben új katalogizálási szabványra tértek át, amely megfelel az AACR-nek. Ennek 
megfelelően fejlesztették ki a számítógépes rendszerüket, amely 1987 januárjától használ
ható online katalógusként.

A számítógépes rendszer programja SABINA, amelyet megbízás alapján egy spanyol 
softver-ház, az OCSA fejlesztett ki (ld. később). Előzőleg kiértékeltek másik három prog
ramot is: az OCLC programját, a Svájcban működő SIBILLE-t és az angliai MERLIN-t 
Mivel megállapításuk szerint a spanyol fejlesztésű program használja a legkorszerűbb prog
ramozási technológiát, ezért erre esett a választásuk.

A SABINA program kifejezetten bibliográfiai adatbázisok kialakítására, feltöltésére 
és lekérdezésére szolgál. A felhasználó menürendszer segítségével dolgozhat a programmal. 
A rekordstruktúrát a MARC-II formátumnak megfelelően alakították ki, amelyből a 
katalogizáló könyvtáros tetszés szerint választhatja ki a számára szükséges mezőket, illetve 
almezőket. A rendszer felkészült a könyvtári gyakorlatban előforduló összes karakter 
alkalmazására. A SABINA program integrált rendszert szolgál, amelyet több lépcsőben 
valósítanak meg. Először a monográfiákat dolgozzák fel a beszerzéstől a katalógusépítésen 
keresztül a kölcsönzésig. Az online lekérdezés mellett mágnesszalagos, kártyás és mikro
filmlapos outputon is meg lehet kapni a leírásokat. Következő lépés az analitikus feltárás 
lesz, majd valamennyi statisztika gépi úton való elkészítése következik, később a nem
könyv alakú anyagok géprevitele. Kezdetben az új szabvány bevezetése után beérkező 
könyvek leírását viszik gépre, később hozzálátnak a visszamenőleges feldolgozáshoz is. 
A végső cél a közművelődési könyvtárak részvételével osztott katalogizálást lehetővé tevő 
hálózat létrehozása.
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Organizáción de Consultores Sociedad A nonima ( ÖCS A ); Madrid

Az OCSA softver-ház egyik terméke, a könyvtári munka számítógépesítésére ki
fejlesztett programcsomag három változatban. Az egyik változat a SABINA program, 
amely PICK operációs rendszerrel működó' számítógépeken futtatható így pl. IBM 30xx, 
IBM 43xx típusokon, ICL, HP miniszámítógépeken, IBM PC/XT, IBM PC/AT és velük 
kompatibilis mikroszámítógépeken. A másik változat, a SABINA elnevezésű program 
DOS-CICS operációs rendszerrel rendelkező gépeken fut. A Nemzeti Könyvtár számára ki
dolgozott változat 56 terminál kezelését végzi majd teljes kiépítettségben.

A SABINA integrált, lokális programrendszer, amely kifejezetten MARC formátumú 
bibliográfiai leírások használatát feltételezi. A következő alrendszerekből áll:

-  szerzeményezés,
-  a használói adatok kezelése,
-  katalogizálás (bibliográfiai leírás és osztályozás),
-  tezaurusz-file és hivatkozási (authority) file kezelése,
-  visszakeresés,
-  kölcsönzés.
Kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. A funkciók menüből választhatók ki. Háló

zatba kapcsolt könyvtárak gépesítésére is alkalmas. Eddig megvalósított alrendszerükben 
tíz, hálózatba kapcsolt közművelődési könyvtár működik a SABINA programváltozattal.

Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid

A könyvtár gyűjtőköre elsősorban a dél-amerikai irodalomra terjed ki. Gyűjtemé
nyük 600 ezer egységből áll. Egy munkafolyamat sincs gépesítve. Van ugyan egy Nixdorf 
számítógépük saját fejlesztésű katalogizáló programmal, de „élesben” nem futtatják.

Hamarosan kapnak egy IBM43xx számítógépet, amelyre DOBIS könyvtári program- 
rendszert akarják installálni. A spanyol Nemzeti Könyvtárnál bevezetésre kerülő SABINA-t 
nem tartják megfelelőnek, mert nem elég nyitott rendszer.

Ministerio de Cultura, Centro de Coordinación Bibliotecaria, Madrid

A legmegragadóbb rendszer, amit utam során láttam, a Kulturális Minisztérium 
információs rendszere (PIC). Ezt a rendszert a Kulturális Minisztérium kezdeményezte és 
építette ki több éve. Maga hozott létre és tart karban több adatbázist, de befogadja és a 
rendszerébe építi külső szervezetek adatbázisait is, és elosztóként (vendor) szerepel a fel
használók felé.

A PIC rendszer 30 adatbázist tartalmaz. Az adatbázisok tartalma mind kulturális 
vonatkozású: történelemmel (pl. spanyol múzeumok nyilvántartása, spanyol múzeumok
ban kiállított munkák), szórakoztatással (pl. az országban műsoron lévő darabok) sporttal 
(pl. országos első helyezettek, olimpiai helyezettek), könyvtárakkal és egyéb témákkal 
(pl. spanyol tudósok és festők életrajzai, spanyol gasztronómia) kapcsolatosak. Könyv- 
alakban foglalták össze az egyes adatbázisok rekordjaiban levő mezőket és azok jellemzőit; 
ez a keresés elengedhetetlen segédeszköze.
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A PIC rendszert az IBM-4381 számítógépen futó STAIRS programcsomaggal valósí
tották meg. Az adatbázisok telefonvonalon keresztül számítógépes terminál segítségével 
bárhonnan elérhetők. A PIC nyilvános szolgáltatás. Mintegy 60 spanyol városban, a köz- 
művelődési könyvtárban elhelyezett terminálról a felhasználók maguk kérdezhetik le a 
PIC adatbázisait, vagy levélben kérhetik a keresést. A keresés ingyenes, csak egy bizonyos 
számú tételt meghaladó nyomtatás esetén kell fizetni. A Kulturális Minisztérium engedé
lyével magáncégek is rákapcsolódhatnak a rendszerre.

A PIC könyvtárakkal kapcsolatos adatbázisairól egy kicsit részletesebben szólok. 
Ide tartozik többek közt a spanyol nemzeti bibliográfia, a Nemzeti Könyvtárban tárolt 
külföldi irodalom, a Nemzeti Könyvtárban található hangfelvételek, a könyvtárak nyilván
tartása, a peridokumok központi katalógusa, a kiadók jegyzéke, a sajtó alatt levő könyvek 
Spanyolországban és a minap üzembe állított adatbázis az újsághírekről. Ezeknek egy ré
szét nem a Kulturális Minisztérium állítja elő. A sajtó alatt levő könyvek adatbázisához 
például az Instituto Nációnál de Libro Espanol (Spanyol Könyv Országos Intézete) 
küldi a mágnesszalagra rögzített tételeket. (Ez az intézmény adja a Spanyolországban 
nyomtatott könyveknek az ISBN számokat.) Ez az adatbázis közel 400 ezer tételt tartal
maz 1965-ig visszamenőleg.

A nemzeti bibliográfiai adatbázishoz a spanyol Nemzeti Könyvtáron belül működő 
Instituto Bibliográfico Hispánico (Spanyol Bibliográfiai Intézet) küldi a tételeket mágnes- 
szalagon. Ez az adatbázis az összes spanyol nyelvű könyvet tartalmazza. Több információt 
ad, mint az iménti adatbázis, mert az ETO szerint és tárgyszavak szerint is lehet vissza
keresni benne. Az adatbázis közel 150 ezer tételt tartalmaz 1976-ig visszamenőleg.

A szakosított bibliográfiai adatbázist négy intézmény közösen építi. Ebben külön 
jelölik az egyes tételek előállítóit; ennek segítségével rész-adatbázisban is lehet keresni.

Említést érdemel, hogy rendeletben szabályozták a PIC rendszer használatát és árait, 
mind az adatbázis építése, mind pedig a lekérdezése szempontjából.

Instituto de Információn y  Dokumentáción en Technológia, Madrid

Az Intézet az Országos Kutatási Tanácshoz tartozik két másik intézettel, a társa
dalomtudományi és az orvosi információs és dokumentációs intézettel együtt. Tájékoztató 
tevékenységükhöz már régóta használnak számítógépet. Építik a műszaki és természet- 
tudományok területén megjelent spanyol cikkek adatbázisát. Ebből az adatbázisból állít
ják elő félévente a nyomtatott formájú Spanyol Műszaki és Természettudományi Indexet, 
és ebből az adatbázisból lehet online módon visszakeresni. A technikai hátteret a Fujitsu 
licenc alapján gyártott spanyol Socinsa miniszámítógép adja. A korlátozott számban 
hozzákapcsolt terminálokat elsősorban adatbevitelre használják, csak néhányat közülük 
lekérdezése. A retrospektív lekérdezéseket (kb. 150 kérdés havonta) a belső munkatársak, 
nem maguk a felhasználók fogalmazzák meg. A felhasználók 65%-ban az ipar területéről 
jelentkeznek. Szeretnék bővíteni az adatbázis tartalmát az ún. „szürke” irodalommal, 
valamint a spanyol tudósok külföldön megjelent publikációival.

Az intézet szolgáltatásai közé tartozik a nemzetközi hálózatokon keresztül elérhető 
adatbázisok lekérdezése is külső igény alapján. A kérdések megfogalmazásához és a talála
tok tárolásához mikroszámítógépet használnak. A keresések árát nem esetenként, a tény
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leges használat alapján számolják ki, hanem átlagos tarifát állapítottak meg. Csak ha a 
nyomtatott tételek száma meghaladja az ötvenet, akkor növekszik a tarifa.

A nagyon erős használat alatt a Chemical Abstracts adatbázis tételeit mágnesszalago
kon vásárolják meg, és az Országos Kutatási Tanács számítógépén építik fel belőlük a köz
vetlen lekérdezésre alkalmas adatbázist.

Kutatást folytatnak a gépi fordítás területén; az említett index tételeinek címfordí
tásánál már alkalmazzák az eredményeket. Elkészült az orosz-spanyol fordítóprogramjuk: 
most a német-spanyol fordítóprogramon dolgoznak.

Még két említésre méltó eredményük: számítógép segítségével előállították 100 mű
szaki és természettudományi könyvtár egyesített periodika katalógusát. A másik, hogy a 
spanyol cikkeket tartalmazó saját adatbázisukat mágnesszalagon elküldik a Kulturális 
Minisztérium előbb említett PIC rendszerébe, és így ez az adatbázis országosan is elérhe
tővé vált.

Universidad Autónoma de Barcelona

Könyvtári állományuk 2 millió tételt tartalmaz. 1985 eleje óta építik az online hozzá
férhető számítógépes katalógusukat. Miután a rendszerben résztvevő mind a 18 könyvtár 
könyvbeszerzése rajtuk keresztül történik, meg tudták oldani a központi katalogizálást.

A számítógépes katalógushoz rendelkezésre álló gépkonfiguráció: IBM 4341/2 
8 Mbyte központi memóriával, 800 Mbyte-os mágneslemez, 12 terminál; még ebben az 
évben újabb 41 terminált kapnak, melyeket a tagkönyvtárakban állítanak be online 
keresésre. Emellett negyedévente különböző szempont szerint rendezett naprakészre ho
zott COM-katalógusokat küldenek a tagkönyvtáraknak.

Bevitelre, a tételek javítására saját fejlesztésű programot használnak, keresésre az 
IBM STAIRS programját. A katalogizálást -  kivételes esetektől eltekintve, amikor adat
lapról dolgoznak -  közvetlenül a terminálra végzik. Évente 30000 könyv adatait viszik 
be. A katalogizáláshoz -  amennyiben már fel van dolgozva -  mágnesszalagon havonta át
veszik a Katalán Nemzeti Bibliográfiai tételleírásait, amelyeket kiegészítenek a leltári 
számmal, valamint a raktári jelzettel.

A központi könyvtár gépesítette a könyv- és periodika-beszerzések nyilvántartását 
és elszámolását is. A könyvbeszerzés teljesen önállóan fut egy Olivetti mikroszámítógépen, 
míg a periodikabeszerzés a központi IBM gépen, így a többi könyvtárból is elérhető ter
minálon keresztül. Ehhez a feladathoz saját fejlesztésű programot használnak. A jövőben 
a könyvbeszerzés alrendszert integrálni akarják a nagygépen futó periodika beszerzési 
alrendszerrel.

Külön említésre méltó, hogy bár a gépi rendszer bevezetése óta csak az újonnan be
érkező könyveket viszik be a katalógus-adatbázisba, foglalkoznak a régi cédulakatalógus 
géprevitelével is. Szerződést kötöttek az OCLC-vel, hogy kísérletképpen elküldik 2QÖQQ 
könyv ISBN számát hajlékony mágneslemezen, és az OCLC megküldi a hozzájuk tartozó 
tételeket mágnesszalagon. Ha a könyvnek nincs ISBN száma, akkor a szerző és a cím rövi
dített formáját adják meg. Eddig kb. 5 000 egységre került sor. Az eredmény: 87%-uk 
megvolt az OCLC rendszerben! így várhatóan szerződést kötnek a 2 milliós állományuk 
nagy részére.
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Institute Catalá de Bibliográfia, Barcelona 
Carmen Camps

A Katalán Bibliográfiai Intézetben 1982-től dolgozzák fel a katalán kiadású könyve
ket számítógépes adatbázis számára egy Cil Honeywell-Bull számítógépen. Ebből készül a 
Katalán Nemzeti Bibliográfia nyomtatott formája, és ez az adatbázis az alapja a katalán 
közművelődési könyvtárak központi katalóguscédula-ellátásának.

Lemaradásuk van a feldolgozásban, még csak az 1985-ös tételeknél tartanak. Ennek 
felszámolására 1987 elejétől együttműködnek a Madridban székelő spanyol Nemzeti 
Könyvtárral, ahonnan megkapják az ott már feldolgozott legújabb katalán tételeket, míg 
ők ellenszolgáltatásként folyamatosan megküldik a jövőben a katalán tételek leírásait 
gépi adathordozón.

Consorcio de Információn y  Documentación de Cataluna, Barcelona

Az intézet feladata, hogy statisztikai, elsősorban Katalóniára vonatkozó demográfiai 
és gazdasági információt adjon, valamint hozzáférést nyújtson saját előállítású és külföldi 
adatbázisokhoz.

Alapvetően két bibliográfiai adatbázist állítanak elő:
-  az ESPAN nevű adatbázist, amely Spanyolország teljes területére kiterjedően 

tartalmazza az elsődleges statisztikai publikációk bibliográfiai leírásait, és
-  az ECOCAT nevű adatbázist, amely a Katalóniára vonatkozó gazdasági jellegű 

dokumentumok leírásait tartalmazza.
A statisztikai információk összeállításához 30-40 mágnesszalagon jönnek évente a 

járási szintű statisztikai adatok. Ezek alapján szakterületek szerint részletező táblázatokat, 
összesítéseket adnak nyomtatott formában, illetve lehetővé teszik terminálon keresztül 
a közvetlen lekérdezést.

Az intézet egy DEC gyártmányú VAX 11/750 típusú számítógéppel dolgozik. A szá
mítógép kiépítettsége a következő: 4 Mbyte központi tár, egy rendszerlemez, 4 mágnes
lemez (egyenként 456 Mbyte kapacitással), 2 cserélhető mágneslemez (á 10 Mbyte) 3 
multiplexer, 2 mágnesszalag (1600 b/s) és egy nyomtató. Az adatbázisok építéséhez és 
karbantartásához a Battelle-Columbus cég BASIS programcsomagját használják, amit két 
évvel ezelőtt vettek 12 millió pesetáért (ez ma megfelel kb. 4 millió forintnak). A program 
gyors és hatékony visszakeresést biztosít szöveges és numerikus adatokat tartalmazó adat
bázisok esetében, kulcsszavas vagy szabad szöveges módszerrel lehetővé teszi az online 
adatbevitelt és -módosítást (a módosításokat azonnal átvezeti az adatbázison) a szelektív 
információterjesztést, a tezaurusz-építést, különféle típusú rendezéseket, kimutatások, 
táblázatok, bibliográfiák készítését, ezenkívül számítási műveleteket is elvégez (pl. leíró 
statisztika készítéséhez, lineáris regresszió számításhoz, hisztogramok készítéséhez).

Az ESPAN és ECOCAT adatbázisok kezelésén kívül ezzel a programmal gépesítették 
a könyvbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységet, és ezzel készítik el statisztikai és gazdasági 
gyűjtőkörű könyvtáruk online katalógusát.

Néhány szó az ESPAN nevű adatbázisról. 1983-ban kezdték a számítógépre vinni a 
Spanyolországra vonatkozó hivatalos spanyol statisztikai kiadványok leírásait, 1984-ben
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pedig a bennük található táblázatok címeit is 1960-ig visszamenőleg. Az egyes rekordok 
tartalmazzák a leltári számot, a címet, a testületi szerzőt, illetve szerkesztőt, a periodici
tást, azokat az évszámokat, amelyekre a táblázatok vonatkoznak, és amikor megjelentek, 
rövid témaköri leírást, valamint a „Kivonat” mezőben a táblázatok címeit. Az adatbázis
ban online módon lehet keresni meghatározott mezőkre invertált fájlon keresztül vagy bár
melyik mezőben levő szövegre szabadon. Az adatbázisból készítik a nyomtatott Inventario 
de estadisticas de Espana című kétkötetes kiadványt. Az első kötet a testület szerinti, cím 
szerinti és téma szerinti indexeket, a vonatkozó évszámokat, valamint tételsorszám szerint 
a bibliográfiai leírásokat tartalmazza, a második kötet a „Kivonat” mezők tartalmát, vagy
is a táblázatok címeit. (Ez utóbbi volumenét érzékelteti, hogy az 1 200 rekord táblázat
címei majd 700 oldalt tesznek ki nyomtatásban!) Az alapinformációk megjelentetése után 
már csak a kiegészítéseket jelentetik meg évente. Az adatbázist havonta naprakész állapot
ba hozzák.

* * *

Spanyolországban 1973 óta használják a tudományos és ipari területen dolgozók a 
külföldi adatbázisokat. (Ekkor még hazai adatbázis nem létezett.) 1982-ben 7 000 kereső 
profilt állítottak össze ezen adatbázisok lekérdezéséhez; egyes vélemények szerint mára ez 
a szám megháromszorozódott. Lekérdezésre alkalmas terminálok nagyobb számban doku
mentációs központokban, kulturális intézményekben, egyetemeken, vállalatoknál, kór
házakban és gyógyszer-laboratóriumokban vannak.

Az 1970-es évek vége felé kezdődött a saját adatbázisok előállítása. A könyvtárak 
számítógépesítése is megindult. A Kulturális Minisztérium két szemináriumot szervezett a 
könyvtári szolgáltatások számítógépesítéséről egyrészt a számítógépes kultúra terjesztése, 
másrészt a gépesítés egységes szempontjainak kialakítása érdekében. A szemináriumokon 
részt vettek a közművelődési könyvtárak, egyetemi könyvtárak, vállalati könyvtárak, ban
kok, laboratóriumok, minisztériumok stb. könyvtárainak képviselői. Lefolytattak egy 
700 könyvtárra kiterjedő kérdőíves felmérést is, hogy áttekintést kapjanak gépesítési ter
veikről, illetve gépesítettségükről.

A spanyol könyvtárgépesítés elsősorban a katalógusok gépesítésével foglalkozik, és 
csak azután a kölcsönzéssel és a gyarapítással. Nincs általánosan elfogadott formátum az 
adatbevitelre és belső tárolásra. Néhány könyvtár a MARC II formátumot használja. 
Az alkalmazott számítógép-típusok igen eltérőek. A nehézségek ellenére nemcsak a Kultu
rális Minisztérium igyekszik koordinálni a fejlesztéseket, hanem az egyes könyvtárak 
maguk is kezdeményezik az együttműködést. Ebben eredményeket is tudnak már fel
mutatni, mint például a már említett 10 0  könyvtárra kiterjedő számítógéppel előállított 
egyesített periodika katalógus, vagy a Barcelonai Egyetemi Könyvtár közös, online hasz
nálható könyvkatalógusa.

A tanulmányúton összegyűjtött szakirodalom egy része a Könyvtártudo
mányi Szakkönyvtárban hozzáférhető.


