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A Könyvtári Figyelő először az 1982-ben Szilvássy Zoltánná 
tollából megjelent cikkben adott hírt az NPA-ról, illetve 
akkor még csak a tervekről. (Külföldi Folyóiratok Központi 
Katalógusa. 28(1982)6.sz. 621-632.p.) Később a News from 
ISDS című lapban, ugyancsak Szilvássyné írt egy összefoglaló 
beszámolót az NPA helyzetéről (The Hungarian National 
Serials Data Base (NPA): an automated system in the 
National Széchényi Library, Budapest. 13 No. 1986.) Az itt 
következő írás a fenti két előzménnyel együtt ad teljes képet e 
fontos központi szolgáltatás fejlődéséről. (A szerk.)

A Nemzeti Periodika Adatbázis eredményei — tervek a továbbfejlesztésre

Berke Barnabásné — Tószegi Zsuzsanna

1984-ben a Könyvtári figyelő1, 1985-ben a Könyvtáros2 hasábjain jelent meg 
beszámoló arról, hogy az Országos Széchényi Könyvtár megkezdte a Külföldi 
Folyóiratok Központi Katalógusában (KFKK) regisztrált kurrens időszaki 
kiadványok és a könyvtárak által évenként bejelentett állomány gyarapodási 
adatainak számítógépes feldolgozását Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) néven.

Négy év kemény és kitartó munkájára volt szükség ahhoz, hogy az első 
kézzelfogható eredményeket a könyvtáros társadalom és a kutató-fejlesztő 
szakemberek elé bocsáthassuk. Létrehoztunk az adatbázisból egy online 
lekérdezésre alkalmas adatállományt és nyomdába adtuk a régóta hiányolt 
lelőhelyjegyzék (Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban. 5. köt. 
1985/86.) kéziratát, remélve, hogy a köteteket ez évben kézbe is vehetik a 
felhasználók.

Cikkünkben beszámolunk a négy év erőfeszítéseiről, az adatbázis építéséről, a 
munka körülményeiről, a gátló tényezőkről, majd az előrelendülést hozó 
támogatásokról, a könyvtári együttműködésről, végül az eredményekről és további 
terveinkről.

Mi az NPA?

Az adatbázis a 7/1985.(IV.26.) MM számú rendelet3 alapján a hazai 
könyvtárak által a KFKK-hoz bejelentett külföldi időszaki kiadványok5 bibliográfiai 
és állományi adatait tartalmazza az 1981-től 1986-ig terjedő időszakra, 
összekapcsolva a lelőhely-könyvtárak kódjaival és adataival. Az NPA a KSH 
Infologic vgm által kifejlesztett programrendszerrel épül 1984 tavaszától a KSH 
Számítóközpontjában a mindenkori IBM gépeken, 1986-tól egy IBM 4361-es 
számítógépen. A MARK-IV fájlkezelő rendszeren alapuló programrendszer három 
önálló és ezekhez kapcsolódó, a különböző outputok szerkesztését elősegítő
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adatállományokat (modulokat) kezel, Az outputokban a kapcsolódó adatok együttes, 
szerkesztett formában történő megjelenítése több modul összefüggő működtetésével 
történik. Ennek során lehetőség van a tárolt adatok különböző szempontok szerinti 
szelekciójára, rendezésére, az outputok automatikus előállítására (pl. sornyomtatott 
állomány-visszaigazolások, adatbázis-listák, különböző jegyzékek, lelőhelyjegyzék 
kézirat előállítására alkalmas floppy lemezek, hibás rekordok javítására alkalmas 
floppy lemezek, ún. floppy visszák, mágnesszalag készítésére.) (Ld. az 1. sz. ábrát.)

A bejelentett kiadványok és állományok könyvtári feldolgozása a hatályos 
bibliográfiai szabványok6 előírásainak és az NPA-ra kidolgozott belső 
szabályzatoknak7 megfelelően történik a KFKK NPA szerkesztőségében, ugyanitt 
rögzítik IBM kompatibilis személyi számítógépek segítségével floppy lemezekre az 
adatokat; ez a számítógépes feldolgozás inputja. A kötegelt (batch) feldolgozásokra 
ún. felújítási ciklusokban kerül sor a számítóközpontban. (Ld. a 2. sz. ábrát.)

Az NPA-ban tárolt adatok több forrásból származnak:
— a bejelentő könyvtárak által közölt adatok,
— az Időszaki Kiadványok Nemzetközi Regisztrációs Rendszerétől (International 

serials Data System = ISDS) a magyar időszaki kiadványok bejelentéseiért 
cserébe kapott mágnesszalagokból a programrendszer segítségével leválogatott 
releváns adatok,

— különböző nemzeti bibliográfiák, központi katalógusok, kiadói jegyzékek 
alapján megállapított adatok.
A források sokfélesége és a bejelentések eltérő színvonala miatt a rendszerben 

tárolt rekordok adattartalma (a feldolgozás mélysége) jelentős különbségeket mutat, 
de mindenképpen bekerültek az NPA számára kötelező, a kiadvány azonosításához 
elengedhetetlen adatok:

— a kiadó ország hárombetűs kódja,
— a kiadvány főcíme,
— a megjelenés helye, a kiadó vagy a közreadó neve,
— az indulás/megszűnés adatai,
— a tartalmat tükröző osztaurusz jelzetek*.

Az NPA építésének körülményei

Az OSZK 1982-ben kezdte meg az NPA fejlesztési munkálatait, közismerten a 
fejlesztések központi visszafogásának idején, abban a reményben, hogy előbb-utóbb, 
a restrikciók megszűntével sor kerülhet a nemzeti könyvtár komplex gépesítésére, 
amit a szolgáltatási feladatkör megfelelő színvonalú ellátása is indokolt és sürgetett. 
Minthogy e remények csak 1989/1990-ben látszanak teljesülni, az OSZK hosszú 
éveken át arra kényszerült, hogy a már működő számítógépes rendszerét (a Magyar

* A periodikumok tematikus nyilvántartásához kifejlesztett osztályozási rendszer és tezaurusz.
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Nemzeti Bibliográfia szintén külső számítóközpontban üzemeltetett adatbázisát) 
minden körülmények között fenntartsa, s hogy a megkezdett NPA-nak a tervezetthez 
és ideálishoz képest lassított ütemű építésére is minden lehetséges belső és külső 
forrást mozgósítson.

Az NPA megvalósításához, de legalább az adatbázis első teljes feltöltéséhez 
szükséges és kívánatos létszám (érdemi feldolgozók és profi adatrögzítők) soha nem 
állt rendelkezésre. Még a legjobb időszakban, 1985 második felében is csak 7 
főfoglalkozású munkatárssal dolgoztunk; azóta a létszám — az érdemi 
munkatársakat tekintve — a felére csökkent, s nem kímélte a szerkesztőséget a 
fluktuáció sem.

Már az adatbázis feltöltésének megkezdésekor gondot jelentett, hogy 
létszámfejlesztés nélkül kellett végezni a hagyományos és kötelező feladatokat (a 
bejelentések nyilvántartása és a lelőhelytájékoztatás ellátása) is. Akkor még azt 
reméltük, hogy külső munkatársak bevonásával 1985 végére befejeződhet az 
adatbázis első feltöltése, s az üzemszerű működés megkezdésével fokozatosan 
megszüntethető a hagyományos nyilvántartások karbantartása. Erre mindmáig nem 
kerülhetett sor. Külön nehézséget okozott, hogy mind az adatbázis feltöltéséhez 
szükséges adatelőkészítés és adatlapkitöltés, mind a lelőhelytájékoztatás egyetlen 
hiteles és közös eszköze a KFKK kardex nyilvántartása volt. Ennek több éven 
keresztüli többcélú felhasználása és karbantartása valamennyi munkafolyamatban 
zökkenőket eredményezett és feleslegesen nagy terhet rótt a munkatársakra. A 
párhuzamosságok ilyen hosszú idejű fenntartása — kézzelfogható eredmények nélkül 
— már-már kérdésessé tette az egész fejlesztés jogosságát, mint ahogyan azt több 
szakmai fórumon meg is kérdőjelezték.

Nem volt kecsegtető az NPA eszközparkja sem. 1987 végéig egyetlen 
adatrögzítő berendezésen (TS-51/S) tudtuk csak előállítani a számítógépes inputot. 
Ezt váltotta fel 1987 végén 3 IBM kompatibilis személyi számítógép az NPA 
szerkesztőségébe telepítve, melyek segítségével felgyorsulhatott az adatbevitel, s 
valamelyest csökkent a papírmunka.

Az NPA "életbenmaradását" a munkatársak példamutató kitartásán és 
erőfeszítésein kívül a különböző pályázatokon nyert támogatások és az MM-től 
kapott soron kívüli juttatások tették lehetővé. A Tudományszervezési és Informatikai 
Intézet 1982 és 1985 között összesen 0,8 millió Ft-tal járult hozzá az adatbázis 
építéséhez, mely összeget a könyvtári feldolgozások és az adatrögzítés jelentős 
részének elvégeztetésére fordítottuk. Az OTKA IIF Program keretében 1986-ban 
kiírt eszközbeszerzési pályázaton az OSZK-nak megítélt 21,8 millió Ft-tal meg 
lehetett alapozni az OSZK saját számítóközpontjának felállítását. Ezen kívül mód 
volt a fent említett személyi számítógépek beszerzésére is. Az MM támogatások, 
amelyek 1982 és 1986 között közel 5 millió Ft-ot tettek ki, a rendszerfejlesztéshez és 
a számítógépes feldolgozásokhoz, az adatbázislista, a könyvtári nyilvántartás és az 
első állományvisszaigazolások előállításához nyújtottak segítséget. Hasonló összeget 
költött az OSZK is költségvetéséből a rendszer üzemeltetésére.
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A minőségi ugrást, a nyilvános és online adatszolgáltatás megkezdését az a 2,1 
millió Ft-os támogatás tette lehetővé, amelyet az OMFB/MTA/OTKA 
adatbázisépítési pályázatán kapott az OSZK, vállalva, hogy 1988 októberére előállítja 
és átadja az IIF Adatbázisszolgáltató Központjának (MTA SZTAKI) a CDS/ISIS 
programrendszer alkalmazásával online lekérdezésre alkalmas NPA adatbázist.

Az adatbázis feltöltése

A rendszerterv és a programok kidolgozása után, 1984-ben kezdődött meg az 
adatbázis feltöltése. E munkafolyamat ismertetése során részletesebben 
foglalkozunk az NPA fő adatállományaival, ezért külön tárgyaljuk a három 
alrendszer sajátosságait.

Bibliográfiai adatok

A bibliográfiai adatok nagyobb hányada az ISDS-ből került az NPA-ba egy 
leválogató program segítségével. Az akkor több mint 300 ezer időszaki kiadványt 
regisztráló ISDS adatbázisban a hazánkba járó címek 60-70%-a volt megtalálható, 
így 1988 végéig a számítógépes átvétellel mintegy 15 ezer NPA tételhez tartozó 
meghatározott bibliográfiai adatok gépi hordozóra rögzítését takarítottuk meg. Az 
ISDS rekordok illesztését a nemzetközi regisztrációs rendszertől eltérő szerkezetű és 
adattartalmú NPA-ba az ún. honosítási eljárással oldottuk meg:

— a leválogatás az NPA rekordazonosítóként is elfogadott ISSN alapján történt, 
mégpedig úgy, hogy a program az ISDS rekordok mezőazonosítóit 
automatikusan NPA mezőazonosítókra cserélte, majd kilistázta a releváns 
tételeket;

— a kapott rekordokat összehasonlítottuk a KFKK-ban regisztrált adatokkal;
— az NPA számára elfogadható adattartalom és -forma esetén a tételeket csak a 

számunkra kötelező és fontos adatokkal (a hordozóra vonatkozó információ, 
osztaurusz jelzetek, az indulás/megszűnés számozási adata, címváltozatok stb.) 
egészítettük ki. Ha a kulcscím megegyezett az MSZ 3424/2 előírásai szerinti 
főcímmel, átemeltük a főcím mezőbe, ha attól — igen sok esetben — eltérő 
volt, a főcím adatot újra rögzítettük.
Az ISDS tételek nemcsak mágnesszalagon, hanem COM katalóguson is 

rendelkezésünkre állnak. A könyvtárak új bejelentéseit először ezzel a forrással 
vetjük egybe, találat esetén a honosítás következik. (A számítógépes leválogatásnak 
az adatbázis első feltöltésénél volt igen nagy jelentősége a nagytömegű adat 
beviteléhez; ez az eljárás az évenként bejelentett új címek illetve címváltozások 
beviteléhez nem tűnik gazdaságosnak.) A lehető leghitelesebb adatközlés érdekében 
a bejelentések adatait nemzeti bibliográfiákkal, kiadói katalógusokkal és központi 
katalógusokkal is összevetjük adatrögzítés előtt.
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ISSN rekordazonosítóval csak azok a tételek kerülnek az NPA-ba, amelyek az 
ISDS-ben is szerepeltek. Minden további cím KSSN azonosítót kap (az ISSN-nel 
egyező szerkezetű nyolcjegyű szám, KSSN prefixummal). Ha a bejelentett 
kiadványon szerepel ugyan ISSN, de a kiadó ország nemzeti központja nem 
jelentette adatait a Nemzetközi ISDS Központnak, az ISSN-t a bibliográfiai adatok 
között tüntetjük fel, ún. "bejelentett ISSN"-ként. Az adat mind a lelőhelyjegyzék 
ISSN/KSSN mutatójában, mind az online adatbázisban visszakereshető. 
Rekordazonosítóvá akkor válik, ha az ISDS önálló tételként regisztrálja. Eddig közel 
10 ezer verifikált ISSN nélküli bibliográfiai tételt rögzítettek munkatársaink saját 
feldolgozás alapján KSSN rekordazonosítóval.

Tartalmi feltárás

A KFKK kardex nyilvántartása és az annak alapján megjelentetett 
hagyományos lelőhelyjegyzékek kizárólag a bejelentett címek visszakeresésére 
nyújtottak lehetőséget. Már az NPA-ra való felkészülés időszakában kértük 
partnereinket, hogy bejelentéseiken tüntessék fel a kiadványok tartalmát jelölő ETO 
jelzeteket vagy tárgyszavakat, hogy a gépi rendszerben a tárgy szerinti 
rendezés/visszakeresés megvalósítható legyen.

A bibliográfiai adatokkal együtt történt az időszaki kiadványok tartalom szerinti 
visszakeresésére szolgáló osztaurusz jelzetek rögzítése is. A kódokat az NPA számára 
kidolgozott OSZTAURUSZ8 előírásai alapján rendeltük hozzá a címekhez. A kódok 
a bibliográfiai leírást közlő outputokban nem jelennek meg, de jelzetcsoportok 
szerinti rendezésükkel, a lelőhelyjegyzék kiegészítéseként előállítható a külföldi 
időszaki kiadványok tárgyköri jegyzéke; a tezauruszban a fogalmakhoz kapcsolt 
szakcsoport kódok megadásával pedig tematikus keresést lehet végrehajtani az 
online elérésű adatbázisban.

Az ISDS-ből átemelt tételek többsége tartalmaz ETO vagy Dewey jelzetet, de 
ezek — a bejelentő központok eltérő gyakorlatából adódóan — a feltárás mélységét 
illetően más-más szintűek. Egyelőre sem a saját feldolgozású tételek ETO szerinti 
osztályozását, sem az átvett tételek jelzeteinek egységesítését nem tudtuk megoldani. 
Az online elérésű NPA adatbázisban — ha korlátozottan is — van lehetőség ETO 
szerinti visszakeresésre.

Állományi adatok

Az 1988 végén mintegy 5Ö0 ezer rekordot magába foglaló állományi alrendszer 
feltöltése két nagy szakaszban valósult meg: az 1981-1985-re vonatkozó, a KFKK 
kardexlapjain regisztrált 350 ezer kötetről és a bejelentők kódjáról adatlap készült, 
melyek gépi hordozóra rögzítésével zárult az első szakasz. A nagygépes feldolgozást 
követően erről az állapotról kaptak a bejelentő könyvtárak állományvisszaigazolást a 
gépi rendszer outputjaként, amely egyúttal a következő szakasz inputjaként szolgált. 
Ez utóbbi fázis 1987 nyarán kezdődött, amikoris három forrásból: az
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állományvisszaigazolásokról, a hagyományos bejelentésekről (cédulákról és 
címlapmásolatokról), valamint a műszaki koordinációs kör számítógépes összesített 
listán közölt bejelentéseiről származó adatok bevitelével 1988 első félévében 
befejeződött az adatbázis első feltöltése.

Az állományi adatok bevitelével a második szakaszban a vártnál több gondunk 
volt. A nyolc hónapon át folyamatosan áramló bejelentéseket (a kb. 32 ezer 
állományvisszaigazoló lapot, a 26 ezer katalógus kartont, a több mint ezer új 
indulású folyóirat címlapmásolatát, valamint a műszaki könyvtárak közel 10 ezer 
címéhez tartozó 40 ezer állományi adatát) mind formai, mind tartalmi okokból csak 
külön-külön munkafolyamatban tudtuk földolgozni. Első lépésként össze kellett 
hasonlítani a könyvtárak által közölt gyarapodást (sorszám, tárgyév, megjelenési év, 
párhuzamos számozás, megnevezés) a rendszerben már tárolt adatokkal, ugyanis a 
rendszer ugyanazon rekordazonosítóhoz (ISSN-hez vagy KSSN-hez) csak 
egységesített adatokat (azonos szerkezetű állományi rekordokat) fogad el. Ha a 
kiadvány megjelenése folyamán változik a számozási adatok valamelyike (pl. 
sorszámról átvált évszámra, új folyamot indít, párhuzamos számozást kezd, 
megváltozik a kötetek megnevezése), nekünk is meg kell változtatnunk az ún. 
sorszámozási típusazonosító kódot. Ez a kód vezérli az outputokban megjelenő 
állományi adatok helyes rendezését abban az esetben is, ha szerkezetükben változás 
történt (pl. 1981-1982, 3.vol.(1983)-6.vol.(1986)). A sorszámozási típusazonosító 
váltására csak adatlapon van lehetőség, az input lapként szolgáló 
állományvisszaigazolásokon nincs. Ennek következtében a visszaigazolásokon érkező 
bejelentések közül nem tudtuk az első lépcsőben bevinni sem azokat az 
állományokat, amelyeket akár az 1981-1985-ös időszakhoz képest, akár 1981-ig 
visszamenőleg más szerkezetben közöltek a könyvtárak, mint ahogyan azt a 
kardexlapokról rögzítettük. Ezekre vagy javító adatlapok kitöltése és rögzítése során, 
vagy a típusazonosító megváltoztatásával, ugyancsak adatlap kitöltését követően 
került sor az egységesített adat megállapítása után.

Érdemes talán itt megindokolni, miért választotta az NPA — a nemzetközi 
gyakorlattól eltérően — az állományi adatok részletes és egységes formában történő 
kezelését. Mint arról a Könyvtári figyelő már hivatkozott cikke1 részletes elemzést 
nyújt, a külföldi központi katalógusok általában egységes karakterláncként közlik a 
könyvtárak bejelentéseit, amelyek tartalmáért az adatszolgáltató vállal felelősséget. 
(Ld. a 3. sz. ábrát.) Alapvető különbség, hogy az említett katalógusok azt közlik, 
hogy mi található egy bejelentő könyvtár állományában, az NPA viszont arról kíván 
pontos tájékoztatást adni, hogy egy keresett kiadvány-szám megvan-e az országban, s 
ha megvan, hol található. Ezt a nagy kapacitást igénylő és bonyolult megoldást 
nemcsak a színvonalas tájékoztatás iránti igény, hanem a hazai könyvtárak helyzete 
is indokolja. Tapasztalati tény, hogy könyvtáraink folyóiratállománya rendkívül 
töredezett. így volt ez az NPA tervezése idején, a 80-as évek legelején, de az 1982- 
es drasztikus előfizetési törlések után még inkább ez a sajnálatos helyzet. Ugyancsak
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nyomon követhető az állományok alakulásában az infláció hatása és a nemzetközi 
cserében érkező kiadványok számának csökkenése.

Könyvtári adatok

Az NPA könyvtári modulja a KFKK bejelentői körének adatait tartja nyilván. 
A közel ezer bejelentő töbsége közvetlenül, kisebb hányaduk a hálózati központok 
közvetítésével jelent a KFKK NPA szerkesztőségéhez. Külön csoportot képeznek az 
Országos Műszaki Könyvtáron keresztül jelentő, a Műszaki Koordinációs Körhöz 
tartozó könyvtárak. Az alrendszerben a könyvtárak legfontosabb adatait tároljuk: a 
könyvtárkód a rekordazonosító, emellett szerepel a hivatalos név, a névváltozatok, a 
könyvtár címe és postai címzése, az ügyintéző neve és telefonszáma, valamint a 
szolgáltatásokra és a selejtezésre vonatkozó információ. A hagyományos 
nyilvántartáshoz képest új adat a hálózatokra és együttműködési körökre vonatkozó 
kód, amelynek alapján a programrendszer automatikusan csoportokat képez, s 
ennek megfelelően történik az állományvisszaigazolások kiíratása.

A könyvtári adatok felújítására, azok rendszeres hitelesítésére az éves 
bejelentések megküldését követően, a bejelentők közlései alapján kerül sor.

Adatbeviteli lehetőségek

Az adatbázis feltöltésének kezdetén, mivel a feldolgozó munkahelyeken nem 
volt lehetőség az adatok rögzítésére, minden input rekordot adatlapra írtunk, 
ellenőriztük a kitöltés helyességét, ezt követte a rögzíttetés floppy lemezre, majd 
korrektúra listák kiíratása, ellenőrzése, javítása mindaddig, amíg az adatok a 
nagygépes rendszer számára elfogadhatóvá nem váltak. Ezt a rendkívül időigényes, 
ennélfogva nem túlságosan hatékony módszert váltotta fel a három személyi 
számítógépnek az NPA szerkesztőségbe történt beállítása, így az adatlapkitöltésről 
áttérhettünk a közvetlen adatrögzítésre. Az adatbevitelt szövegszerkesztő és 
karaktergeneráló program támogatja, ez utóbi lehetőséget nyújt 177 karakter 
közvetlen rögzítésére és képernyőn való megjelenítésére. A különböző típusú 
adatlapok ismétlődő karaktereit (rekordkezdet-, ill. sorkezdet jel, mező-, ill. 
almezőazonosítók stb.) segédfájlokban tároljuk, ahonnan a szövegszerkesztővel a 
munkafájlba másolhatók. Az adatrögzítés során csak a képernyőn megjelenített 
adatlapok megfelelő adatmezőit kell kitölteni a kívánt adatokkal. A kisgépek és a 
támogató programok lehetőségeinek kihasználása nemcsak komoly munka- és 
időmegtakarítást jelentett, de csökkentette az óhatatlanul bekövetkező adatbeviteli 
hibák számát is.
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Könyvtári együttműködés

A KFKK NPA szerkesztősége az adatbázis feltöltésének megkezdése óta 
folyamatosan tájékoztatja együttműködő partnereit a gépi rendszer építéséről, 
mindenkori állapotáról és a várható fejleményekről értekezleteken, előadásokon, 
útmutató füzetek és példatárak megküldésével. Mindezekkel azt kívántuk elérni, 
hogy a bejelentési gyakorlat gyökeres megváltoztatása, az állományvisszaigazoló 
listákon történő bejelentés megkezdése 1987-ben ne legyen sokkoló hatású, 
ellenkezőleg, pozitív előjelű változásként legyen érzékelhető. Partnereink szavakban 
és tettekben megnyilvánuló rekaciói beváltották reményeinket, sőt bizonyos 
mértékben túl is szárnyalták azokat.

Sikerült megállapodást kötnünk a kiemelkedően nagy állománnyal rendelkező 
és magas színvonalú feldolgozó munkát végző könyvtárakkal, köztük elsőként a 
legjelentőseb társadalomtudományi, alaptudományi és műszaki folyóirat- 
gyűjtemények gazdáival, az MTA Központi Könyvtárával, az OSZK-val mint 
bejelentővel és az Országos Műszaki Könyvtárral, hogy az állományvisszai
gazolásokon az NPA által közölt adatokat hitelesítik, kiegészítik, javítják saját 
állományuk alapján. Az MTA Könyvtára eddig több mint 2 ezer, az OMK mintegy 3 
ezer kiadvány bibliográfiai és állományi adatait verifikálta, ugyanakkor többezer 
javító adat érkezett a teljes bejelentői körtől. Valamennyi javítás keresztülvitele 
egyelőre nem is állt módunkban, a már körvonalazott kapacitás-gondok miatt. Ha a 
hitelesítő munka tovább folyik és terjed, a több lelőhelyen meglévő kiadványok 
adatainak változását elég egyetlen könyvtárnak jeleznie. A munkamegosztás 
tényéről, azaz arról, hogy egy adott címet melyik könyvtár gondozza, a többiek az 
állományvisszaigazoláson szereplő megjegyzés alapján értesülnek, amelyben 
feltüntetjük a hitelesítő könyvtár kódját (pl.: Hitelesítő: В 3).

Az együttműködés másik formája az ún. "gazdakönyvtár" feladatkörének 
vállalása. Ennek élő példája a Műszaki Koordinációs Kör, amelyen belül az OMK 
foga össze és dolgozza fel a tagkönyvtárak bejelentéseit saját számítógépes 
rendszerében a műszaki folyóiratok központi katalógusa számára. A bejelentések 
összesítve jutnak el az NPA-hoz, egyelőre listán, később -  pillanatnyilag ennek 
feltételeiről folynak megbeszélések -  gépi hordozón. Hasonlóan működik néhány 
egyetemi könyvtári hálózat; számukra terveztük az ún. összesített 
állományvisszaigazolást, amelynek bevezetéséhez és használatához egyeztető 
megbeszélésekre lesz szükség.

Eredmények

A legnagyobb erőfeszítéseket, befektetéseket is csak a kézzelfogható 
eredmények igazolják. Nincs ez másképpen az NPA esetében sem. Ezért 
kényszerültünk éveken át védekező helyzetbe a szakmai közösség színe előtt. Végre
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beszámolhatunk az NPA szolgáltatásokról, amelyek — reméljük — bizonyító erejűek 
lesznek.

Az NPA kialakításának célja nem a KFKK manuális nyilvántartásának 
kiváltása, hanem egy komplex szolgáltató rendszer bevezetése, amely elsősorban a 
könyvtárak, a könyvtárosok, és valamennyi felhasználó számára

— teljeseb adatállománnyal,
— többirányú kapcsolatok nyilvántartásával (mind az adatok, mind a bejelentő 

könyvtári körök kapcsolatainak szintjén),
— gyorsabb és színvonalasabb tájékoztatást nyújt a Magyarországon található 

külföldi időszaki kiadványokról.
További célja a bejelentési rendszerhez tartozó könyvtárak

— bevonása az adatfeldolgozással kapcsolatos munkákba (megelőlegezve a soron 
következő fejlődést és fejlesztést az osztott feldolgozás irányába),

— adatbejelentési és -szolgáltatási gyakorlatának egységesítése és pontosítása,
— a központi adatbázisból egyedi kívánságoknak megfelelő szolgáltatások 

(különböző szelekciós szempontok szerinti származékjegyzékek, adatál
lományok mágneses hordozón stb.) elterjesztése.

A jelenlegi szolgáltatások

Az eredeti szolgáltatási célkitűzések közül az alábbiak valósultak meg.

1. A  bejelentési rendszer korszerűsítése

Az űj bejelentési rendszer bevezetése előtt egy évvel közel 60 könyvtár 
bevonásával megszerveztünk egy kísérleti állományvisszaigazolási munkát, melynek 
tapasztalatait felhasználva 1987-ben áttérhettünk az NPA célkitűzéseihez közelítő 
bejelentési gyakorlat megkezdésére. Ennek során a könyvtárak rendszeresen 
megkapják sornyomtatott kiíratással az NPA-ban tárolt és állományukban lévő 
kiadványok teljes bibliográfiai adatsorát, amely azon kívül, hogy támogatja 
állományuk gyarapodásának bejelentését, forrásként is szolgál saját nyilvántartásaik 
kiegészítéséhez, felújításához. 1989-ben, 600 könyvtár összesen 50 ezer
állományvisszaigazoló lapot kap kézhez 24 és fél ezer kiadványról.

2. Lelőhelytájékoztatás

A kurrens lelőhelytájékoztatás (a könyvtárközi kölcsönzési kérésekre, a 
telefonon, telexen vagy személyesen érdeklődők számára) színvonalát az NPA-nak a 
hagyományos nyilvántartáshoz képest bővebb adattartalmánál fogva emelni tudtuk.
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3, A  lelőhelyjegyzék megjelentetése

Elkészítettük és nyomdába küldtük az 1985/1986-os adatokat tartalmazó 
lelőhelyjegyzék 2500 oldalas kéziratát. 1988-ban még úgy tűnt, ez a kiadvány is a 
’’sornyomtatott számítógépes outputok" kategóriájába fog tartozni, amelyekről 
tudnivaló, hogy még a legjobb minőségű kézirat alapján is csak gyenge minőségű, 
rosszul olvasható sokszorosított kiadvány-példányok állíthatók elő, és a kézirat 
maximális kicsinyítése esetén is aránytalanul nagy terjedelemmel kell számolni. Nem 
szívesen szántuk erre a sorsra az első NPA lelőhelyjegyzéket, de nem láttunk 
lehetőséget arra, hogy egy nívós kiadványhoz szükséges fényszedő programhoz 
előteremtsük a pénzt, és az idő is sürgetett. Ekkor bővült az OSZK eszközparkja 
olyan lézer-nyomtatókkal, amelyek személyi számítógéppel összekapcsolva, 
megfelelő szövegszerkesztő program segítségével, alkalmasak kiadvány-kéziratok 
előállítására. A kézirat minősége vetekszik a nyomdai szedéssel. A sornyomtatáshoz 
tervezett lelőhelyjegyzék programot számítógépes partnerünk, az Infologic gmk úgy 
módosította, hogy output adatállományát szerkesztett formában floppy lemezekre 
konvertálta, ezekről készítettük az NPA Szerkesztőségben a sokszorosításra 
alkalmas kéziratot. (Ld. az 5. sz. ábrát.)

4. Online elérésű NPA adatbázis

Az NPA szolgáltatások közül az online elérésű adatbázis létrehozása — az 
OTKA IIF Programjának és az ennek keretében kiírt pályázatnak köszönhetően — 
sokkal hamarabb megvalósulhatott, mint ahogy legoptimistább terveinkben 
szerepelt, sőt előbb, mint más, hagyományos megjelenítésű (nyomtatott) 
szolgáltatások.

Az online elérésű NPA adatbázis előállításához a CDS/ISIS program- 
rendszerbe betölthető szabványos (ISO 2709) mágnesszalagra kellett az NPA 
modulokból a megfelelő adatokat leválogatni és átszerkeszteni. Az adatállomány 
fogadását, betöltését, a tezaurusz rögzítését — az OSZK specifikációja alapján — az 
MTA SZTAKI munkatársai végezték. A CDS/ISIS lehetőségeinek és a szolgáltatás 
céljainak figyelembevételével alakult ki az NPA online szolgáltatási rendszere, 
melynek részei:

— NPA — folyóirat adatok (kb. 20 ezer tétel)
— THNP — az NPA tezaurusza (kb. 3 ezer tétel)
— NPA-L — könyvtár adatok (kb. ezer tétel).

Az online keresés eredményeként a folyóirat-adatokból megjeleníthetők:
— a teljes találati halmazból a releváns tételek rövid, tájékoztató formája,
— az egyes tételek valamennyi adatának magyarázatos formája,
— az egyes tételek szabványos katalóguscédula formája.

Az NPA tezaurusza segítségével az adatbázisban tárgy szerinti keresést lehet 
végezni; a könyvtár adatokból a lelőhely könyvtár nevéről, címéről és 
szolgáltatásairól lehet tájékozódni. Az online hozzáférés az IIF hálózat adatbázis
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szolgáltató központján keresztül (MTA SZTAKI) biztosítható az IIF felhasználók, 
valamint a Magyar Posta vonalkapcsolt adathálózatának használói számára.

További tervek

Az OSZK számítóközpontjának kiépítése 1990-re várható. Számítunk egy 
olyan integrált könyvtári szoftver beszerzésére is, amely a nemzeti könyvtári 
igényeknek megfelelően tudja kezelni a nemzeti könyvtári funkciók ellátásához 
elengedhetetlen nyilvántartások adatait. A hardver és a szoftver installálását 
követően tervezzük a külső számítógépeken épített adatbázisok (MNB és NPA) 
OSZK-ba telepítését, lehetőleg olymódon, hogy már az áttelepítést megelőzően 
megtervezzük azokat a szolgáltatásformákat, amelyeket partnereink és 
felhasználóink már most is igényelnek, s amelyek fogadására felkészültek.

Az NPA-ból elsősorban szelektált bibliográfiai tételek floppy lemezen történő 
szolgáltatását tervezzük; ugyanilyen fontos lenne megvalósítanunk a nagykönyvtárak 
és gazdakönyvtárak bejelentéseinek floppyn, szabványos formátumban történő 
fogadását.

Felújítjuk az IIF programban szolgáltatott online NPA adatbázist az 1989-ben 
beérkező, az 1987-es és 1988-as gyarapodásokat tükröző adatokkal.

Még ebben az évben elkészítjük az NPA online lekérdezéséhez 
elengedhetetlen tezaurusz kéziratát (remélve, hogy gyorsan meg is jelenik); a 
lelőhelyjegyzéket kiegészítő Kurrens külföldi időszaki kiadványok tárgykörök szerint 
című kötetet. A lelőhelyjegyzék újabb kiadása valószínűleg kumuláció lesz a teljes 
adatbázis alapján az 1981-1988-as évek adataival COM formában.
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Az NPA adatállományai és outputjai
l.sz. ábra

I
Könyvtár adatok állománya 

-----könyvtárkód
— hivatalos nóv és névváltozatok
— cím, levelezési cím
— telefon* és telex-szám
— hálózati ill. együttműködési kapcsolatok
— ügyinléző/к / neve
— selejtezési és szolgáltatási adatok

V-

Állományi adatok állománya
ISSN/KSSN rckordazonosító

-  sorszámtípus-azonosító, megnevezési adatok
-  bejelentett egység sorszáma, tárgyéve, megjelenési 

éve
-  az elszámolási típusra, beszerzési módra, 

közölhetőségre vonatkozó adatok 
a bejelentő könyvtár kódja

Bibliográfiai adatok állománya
ISSN/KSSN rekordazonosító

— országnév kód
- főcím

egyéb címadatok, (párhuzamos cím, alcím, előző 
cím, későbbi cím, címváltozalok, bibliográfiai 
kapcsolatok: főlap, melléklap, másnyclvu kiadás 
stb. címe)

- közreadó tcstülct(ck) neve
- kiadásjclzés
- megjelenés helye, kiadó neve
- indulás/megszűnés számozási adatai
- szakcsoport kódok
— kulcscím, rövidített kulcscím
- ETO jelzet

bejelentett ISSN



А / NPA feldolgozási folyamatábrája 2 . sz ábra

I  bejelentések
J katalógus OMK
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központi katalógusok

a Műszaki Könyvtár Koordinációs 
Körének bejelentései

Bibliográfiai és állományi adatok hagyományos nyilvántartása 
(Kardex)

könyvtárak
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tartása

adatbázis
lista

Adalfcld
számára
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Adatlapok
kitöltése
ellenőrzés,
javítás

IBM 4361 feldolgozások, 
ellenőrzések, Y h ibás

floppy

0 r — hibalisták
szalagkészítés \  tételek H к

vissza



Külföldi lelőhelykatalógusok tételei 3-sz ábra

*. ._/05-h
Fragen der Freiheit.
Bad Kreuznach 1.1955 C? J - ; Bit durchgehender Zahlung 
Untertit. wechselt.

BAW 2h ....... 3.1957 - [N=233 : Z 97hl
- Index 1/100.195 7/72 : l  97h1-100

31 ....... 7.1957 - : ZA 5h03
9 3 ....... S7/88.1971 : 2Z *»в71

- Index 1/8h. 1955/7?
291 .....  1hh. 1980 : Z 7520

ÓAY 355 .....  h . 1958 - 13.1957 26. 1962 - k2.196h; 58.
1967 - : 15/AZ 35670

BER 1a ....... Folge 155.1982 : Zsn 56761 [Bestand wird
nachgetragenD

188/211

HAM 206

HES к ....
30 .... 
7 7 ___

3.1957 - 13.1959; 15.1960 - 2h.1961; 26. 
1962 - 29.1962; 31.1962 - 50.1966; 5h. 
1966 - 82.1970; 8h.1970 - 86.19/1; 91. 
1971 - 93.1971; 99/100.197? - 

-  Index zu 101/123.[19763 
102.1972 : А 93995
11h.1975 : А 115279
118.1975 : А 115619
123.1976 : А 115618
12h.1976 : А 115617
129.1977 : А 113777
130.1978 - : XX h77h / а
lkh.1980. : Finzelsignatur
25.1963. 155.1982. : Zs 10690
1.C1957.3 3.1957 ff. : Z 3591
Reg.1/8h.

292 .....  1.1955 - 31.1963 [N=23 [Einzelsign.3
32.1963 - : DZs 9h15

ISSN 0006-3231.
- Biological Reviews of the Cambridge Philosophical 
Society

Ed. par : Cambridge philosophical society 
London : Cambridge University Press
S u i t e  de : B i o l o g i c a l  Reviews and Eiological Proceedings of 

t he  Cambridge Philosophical Society (0301-7699)
CDU : 61*57* . . .
1936- Publie au Royaume-uni en anglais, trimestriel

060882101 [03 
061592201 [A3 
1 3055210h [N3 
130552301 [03 
1A1 182103 [N3 
1h1182202 [13 
212312102 [N3 
290192103 [03 
292393008 [13 
31555210h [N3 
315552105 [P3 
315552230 [P3 
3155522h2 [13 
335222101 [N3 
335222211 [13 
3h1722106 [C3
352382102 [P3
352382103 [03

1967-1972 <E P78 M>
1 925-<VF. ZOMA >
10,1935-< 506h1>
38,1963-57.1982<50086>
15,19h0-22,19h7(LAC);3h,1959-<EP3282> 
<>
Vol. 39. 196h-<PE 190>
1962-<ACP 10 3>
<>
59,198h(2)-< SPNC >
3h,1959-53.1978<187799>
1960-1977 <135 BI>

10,1935 - 20,19h5 ; 22.19h7-<7 995>

37,1962-<EP003h>
1936(1 )-<EP56>
1956-1978 <303082?



Az 1985-1986-os lelőhelyjegyzék kézirata 4. sz. ábra

10 147 aut
Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung / Institut für Österreichische 
Geschichtforschung. - ???? : ????
Indulás/raegszűnés: 56.Bd.(1948)- 
ISSN 0073-8484 = Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 
93/96 943.6 7(091)
Mitt. Inst. Österr. Gesch.forsch.

93.Bd.(1985) - 94.Bd.(1986)
в 1, В 2, Í
В 3 93
М 1 94
Ny 53 94

Mitteilungen des Instituts für Wasserbau der 
Rheinisch- Westfälischen Technischen Hochschule 
flachen, ISSN 0343-1169 (Előző címe) -» 10 102

10 148 deu
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz. - München : Verein zur Förderung des 
Kunsthistorischen Instituts in Florenz e. V 
Indulás/megszűnés: 1(1908)-
ISSN 0342-1201 * Mitteilungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz
7.03(45)
Mitt. Kunsthist. Inst. FLorenz

29(1985) - 30(1986)
В 965, Gy 2, Szfv 2 
В 11/111 30

10 149 aut
Mitteilungen d8s Naturwissenschaftlichen Vereines für 
Steiermark. - Graz : Naturwissenschaftlicher Vereines 
fuer Steiermark
Indulás/megszűnés: 1.Bd.(1862)- 
ISSN 0369-1136 = Mitteilungen des 
Naturwissenschaftlichen Vereines fuer Steiermark 
Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark

115.Bd.(1985) - 116.Bd.(1986)
Sz 1
M 1 115
S 1 115

10 150 deu
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins /
Oberhessischer Geschichtsverein. - Giessen : Lenz
Indulás/megszűnés: N.S., 5.Bd.(1894)-
Címváltozat: Mitteilungen des Oberhessischen
Geschichtsvereins in Giessen
ISSN 0342-1198 * Mitteilungen des Oberhessischen
Geschichtsvereins
930.85(434.1) 943.411(434.1)
Mitt. Oberhess. Geschichtsver

70.Bd.(1985) 
В 2, В 3

Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins in 
Giessen (Címváltozat) ■» 10 150

10 151 aut
Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs / 
Oberösterreichisches Landesarchiv. - Linz : 
Oberösterreichisches Landesarchiv 
Indulás/megszűnés: 1(1950)- 
ISSN 0259-4145 = Mitteilungen des 
Oberösterreichischen Landesarchivs 
Mitt. Oberösterr. Landesarch.

15(1986)
В 1

10 152 aut
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs /
Österreichisches Staatsarchiv. - Vien :
Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs
Indulás/megszűnés: l.Jg,(1948)-
ISSN 0259-4153 = Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchivs
Mitt. Österr. Staatsarch.

37.Jg.(1984){1985}
Bl ,  В 2, В 2/78, В 318, В 834, В 2212, Gy 1

Mitteilungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung Essen (Címváltozat) •* 10 105

10 153 deu
Mitteilungen des Vereins Deutscher Emailfachleute e. 
V. - Hamburg : Verlag Brunke Garrels 
Indulás/megszűnés: 1(1953)-1980 
Későbbi címe: Mitteilungen des Vereins Deutscher 
Emailfachleute в. V. und des Deutschen Email-Zentrums 
e.V., ISSN 0723-886X
ISSN 0042-3823 * Mitteilungen des Vereins Deutscher
Emailfachleute e. V
666.29
Mitt. Ver. Dtsch. Emailfachlt. e. V.

33(1985) - 34(1986)
В 4, Tg 1

Mitteilungen des Vereins Deutscher Emailfachleute e. 
V. und des Deutschen Email-Zentrums e.V., ISSN 
0723-886X (Későbbi címe) •» 10 153

Mitteilungen des Vereins Deutscher 
Lebensraittelchemiker (Előző címe) -» 15 230


