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A Micro-ISIS programot az Unesco fejlesztette ki és fejleszti 
tovább a könyvtárak számára. Minthogy a programhoz a 
könyvtárak ingyen juthatnak hozzá, máris többen használják 
és feltehetően még többen fogják alkalmazni a jövőben. Ezért 
tartjuk hasznosnak, hogy két — a program gyakorlati 
felhasználását bemutató — cikket adjunk közre és az 
elkövetkezendő időkben is közöljünk hasonlókat. 
Szerkesztőségünk mérlegeli Novák István javaslatát a 
rendszeres Micro-ISIS híradásról; amennyiben ennek 
feltételeit biztosítani tudjuk, úgy szívesen helyet adunk e 
rovatnak a lapban. (A szerk.)

Kísérlet egy Micro-ISIS adatbázis olvasói online katalógusként való
használatára*

Novák István

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) Szakkönyvtárában 
1988 januárja óta építjük a MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek) nevű 
folyóratcikk-adatbázist, a Micro-ISIS rendszerben. Kezdetben egyetlen Commodore 
PC20 IBM/XT-kompatibilis mikroszámítógéppel rendelkeztünk, így nem is 
gondolhattunk a gép olvasótermi katalógusként való alkalmazására, hiszen a tetemes 
folyamatos és visszamenőleges adatbeviteli és ellenőrzési munkák a gépet szinte 
teljesen lefoglalták. Az adatbázist elsősorban a KDSZ (Könyvtári és Dokumentációs 
Szakirodalom) referálólap bibliográfiai tételeinek és mutatóinak előállítására illetve 
kinyomtatására, szelektív információterjesztésre, és esetenként egy-egy olvasói 
kéréssel kapcsolatos keresésre használtuk1.

Már a kezdeti időkben nyilvánvaló volt, hogy a MANCI akkor lenne a 
legjobban kihasználva, ha teljes mértékben az olvasók — akik ebben az esetben főleg 
könyvtárosok vagy könyvtárosjelöltek — rendelkezésére bocsátanánk. Ezzel nemcsak 
irodalomkutatási igényeiket kívánjuk kielégíteni, hanem azt is el szeretnénk érni, 
hogy az önálló használat során megbarátkozzanak a számítógéppel. E tervünk első 
és legfontosabb feltétele csak 1989 márciusában teljesült, amikor könyvtárunk két 
további IBM/XT-kompatibilis gépet kapott, amelyek közül az egyiket az 
olvasóteremben helyeztük el. A továbbiakban azt kísérlem meg röviden ismertetni, 
hogy milyen feladatokat kellett elvégeznünk és milyen problémákkal kellett 
megbirkóznunk addig a pillanatig, amig a számítógéphasználatban teljesen járatlan 
olvasókat is minden aggodalom nélkül a gép mellé "tessékelhettük".

* A cikk az 1989 áprilisi helyzetet tükrözi, ezért — főleg a Micro-ISIS 2.3 változatának időközbeni 
elkészülte miatt — egyes megállapításait már meghaladta az idő. Az újabb fejleményekről — amint azok 
közleménnyé érnek — ismét beszámolunk a lap hasábjain.
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Adatbázisépítés és karbantartás

A rendszer működését eredetileg úgy képzeltük el, hogy az adatbevitel, az 
ellenőrzés, a módosítás, az invertálás, valamint a KDSZ-t segítő munkálatok és a 
témafigyelés a munkaszobában lévő gépen történnek, s az olvasótermi gépet, amely 
csak keresési és nyomtatási funkciókat látna el, kb. havonta aktualizálnánk a 
mentéseket tartalmazó lemezek alapján. Ezen az elven azonban bizonyos 
kényszerítő körülmények miatt változtatnunk kellett. Az egyik ilyen körülmény az 
volt, hogy — miután csak 360 К kapacitású hajlékony lemezeket kezelni tudó, és a 
korszerű mikroszámítógépekhez képest igen lassú XT-gépekkel rendelkezünk —, a 
mentési lemezek száma kb. 5000 rekordnál elérte a tizenkettőt (az invertált fájlt is 
kimentjük), s a kétpéldányos mentés már háromnegyed órát vett igénybe. A másik 
ok: teljesen váratlan és igen kellemetlen meglepetésünkre kiderült, hogy kb. 5000 
(nálunk 5500) rekordon felül a Micro-ISIS 1.0 változata nem képes az új, illetve 
módosított rekordok "hozzáinvertálására", azaz az invertált fájl aktualizálására. Ha 
ilyen utasítást kap, akkor vagy értelmetlen hibaüzeneteket ír ki, vagy teljesen leáll. 
Ilyenkor csak teljes invertálással lehet aktualizálni az adatbázist, ami a mi gépünkön, 
az említett ötezres állománynál több, mint 10 óráig tart.

Ezen problémák miatt úgy határoztunk, hogy adatbázisunkat öt és hatezer 
rekord között lezárjuk, s -  más néven, de ugyanazokkal a definíciókkal — új 
adatbázist nyitunk. Ennek növekedését bizonyos időközönként (legcélszerűbb 
időpontnak a negyedéves nyomtatott változatok egy-egy számának a lezárása tűnik) 
a Micro-ISIS export-import funkcióival visszük át az olvasótermi gépre, majd ezen a 
gépen végezzük el a teljes invertálást. E megoldás egyik előnye, hogy ezentúl csak az 
új adatbázis tartalmát kell rendszeresen kimenteni, ezen kívül — újabb 5000 rekordig 
-  az aktualizálási funkciót is el tudjuk végezni. Hátránya viszont, hogy a lezárt 
adatbázisban lemondunk a módosításról, amire akkor lehet szükség, ha keresés 
közben a régi rekordokban helyesírási vagy egyéb hibákat fedezünk fel.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem térünk át a Micro-ISIS fejlettebb, 2.0 
változatára, amelyről — számunkra 1989 március végén -  kiderült, hogy az 
UNESCO ezt is ingyenesen forgalmazza. Ennek fő oka az, hogy ismerős szakember
felhasználók figyelmeztettek, hogy a 2.0 verziónak még alattomosabb hibái vannak, 
mint elődjének. Egyikük például arról panaszkodott, hogy adatbázisának invertált 
fájlja időnként "leépül" -  egyszerűen eltűnnek bizonyos keresőkifejezések, s ilyenkor 
ezeket csak teljes invertálással lehet visszahozni. A régi változatnál maradásunk 
azért sem fájó pont számunkra, mert a 2.0 többet tudására2 a MANCI esetében 
nincs is igazán szükségünk. Reméljük, hogy a legújabb, 2.3 verzió, amelynek magyar 
fordításán már dolgoznak az MTA SZTAKI KFIIR Rendszerfejlesztő 
Laboratóriumának munkatársai, megbízhatóbb lesz elődeinél.
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Menü-módosítás és útmutató

A Micro-ISIS nem egy kifejezetten "használóbarát" rendszer. Igaz, hogy menü- 
vezérelt, de a menük csak durva eligazítást adnak a használathoz. Aki már külföldön 
jártában használt valamilyen olvasói online katalógust (OPAC — Online Public 
Access Catalogue), az tapasztalhatta, hogy ezeket úgy tervezték meg, hogy 
maximálisan segítsék a képzetlen olvasót, s a képernyő-információk bőségesen 
elegendők legyenek a hatékony használathoz. Ezek természetesen arról is 
gondoskodnak, hogy az olvasó semmi kárt ne tehessen a rendszerben valamilyen 
nem megfelelő billentyű lenyomásával vagy üzenet beírásával.

A leginkább "idiot-proof1 rendszerek érintéses képernyővel működnek — ilyen 
terminálok vannak például a Rotterdami Városi Könyvtárban —, ahol még 
billentyűzet sincs, az olvasónak csak meg kell érintenie a képernyőn valamelyik 
kínált opciót.*

A Micro-ISIS-től, miután nem OPAC-nak készült, hasonló fokú használói 
kényelem nem várható el, s ennek hiánya nem róható fel hibájaként. Barátságosabbá 
tételéhez megoldás lehetett volna, ha valamilyen "előlap" (ún. front-end) programot 
tudtunk volna írni, amelyet a Micro-ISIS elé illesztve a hsználó nem is lenne 
tudatában ,hogy a Micro-ISIS parancsait használja. Az ilyen, a használó számára 
láthatatlan, ún. "átlátszó" (transparent) rendszerek — különösen az online iparban — 
már igen elterjedtek. Mivel azonban könyvtárunkban senki sem rendelkezik 
komolyabb számíástechnikai-programozói ismeretekkel, s a magyar "piacon" sem 
tudtunk felfedezni ilyen rendszert**, egy jóval primitívebb megoldást választottunk.

A Micro-ISIS lehetőséget ad a menük szerkesztésére. Első dolgunk volt, hogy 
a laikus használat során legveszélyesebbnek ítélt adatbeviteli és módosítási opciót 
(E) az olvasótermi gépen töröljük. Töröltük még a formátum váltási funkciót (F) is, 
ami szintén zavart okozhat, valamint azokat a Micro-ISIS fájlokat, amelyekre ezen a 
gépen nem volt szükségünk, s amelyek akár véletlen, akár szándékos behívásával 
kárt lehet tenni az adatbázisban (pl. ISISDEF.EXE).

* (Lásd: Schoots, P. J. Th.: Gépesítés a rotterdami városi könyvtárban = Könyvtári Figyelő 33. 19S7. 4. 
sz. 431-433.p. és "Böngésző" terminál a loomshire-i könyvtárban. (Ford. Szöllőssy Éva) KF. 33. 3.sz. 315- 
320.)

** Időközben véletlenül megtudtuk, hogy az MTA SZTAKI KFIIR Rendszerfejlesztő Laboratórima, 
amely az UNESCO képviseletében a Micro-liSIS egyik fő hazai forgalmazója, kidolgozott egy ilyen 
szoftvert, s ezt mikroINFOTÉKA néven 50 ezer forintért kínálja az ISIS-használóknak. Itt szeretném 
niegjegyezni, hogy jó lenne, ha az eredeti Micro-ISIS fejleményeiről való rendszeres tájékoztatáshoz 
hasonlóan (Unisist Newsletter, CDS/ISIS News) a magyar Micro-ISIS híreknek is lenne valamilyen 
hivatalos fóruma, pl. egy állandó rovat valamelyik szaklapunkban. Ebben az illetékesek tájékoztathatnák 
a könyvtárosokat a szoftver és a kézikönyv beszerzésének feltételeiről, a képzés lehetőségeiről, az újabb 
változatokról, segédprogramokról, netán a rendszer időközben nyilvánvalóvá vált hibáira is 
figyelmeztethetnének. Ennek hiányában az információk szájról-szájra, mondhatnám pletyka-szinten 
terjednek, jócskán veszítve hitelességükből.
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Mindezt megelőzően már előre elkészítettünk egy, a gép mellé kiteendő 
használati útmutatót, amelyet nem a Micro-ISIS-re irányulóan, hanem kizárólag a 
MANCI és a tapasztalatlan olvasó szempontjait szem előtt tartva igyekeztünk 
megírni. Mivel e cikket a tapasztalatok és eredmények átadásának is szánjuk a 
hasonló problémákkal foglalkozó könyvtárosok számára, ezen útmutatót az 1. 
mellékletben teljes terjedelmében közreadjuk.

Képzés — első tapasztalatok

Bármilyen közérthető is legyen egy használati útmutató, ha ez hat oldal, nem 
beszélve a szintén többoldalas tezauruszhasználati segédletről, ez könnyen elveheti 
az olvasók kedvét attól, hogy egyáltalán nekilássanak az olvasásnak. S ha valaki rá is 
szánja magát, hogy végigrágja magát e betűtengeren s közben minden lehetőséget 
kipróbáljon a gépen, ez órákig eltarthat.

Ezért határoztunk úgy, hogy bizonyos időközönként gyakorlattal egybekötött 
háromórás képzés-sorozatot is indítunk használóink számára. Ennek részleteire nem 
érdemes kitérni, hiszen a képzés lényegében abból állt, hogy sok példával és 
gyakorlattal, mindenkinek "hands-on" lehetőséget adva végivettük az 1. mellékletben 
közreadott útmutatót, kiegészítve azt a Micro-ISIS alapvető szövegszerkesztési 
parancsaival, és egy minimális tezauruszhasználati magyarázattal. A résztvevők egy- 
egy egyszerű profilszerkesztési feladatot is kaptak: természetes nyelven megfogal
mazott kérdéseket kellett a tezaurusz és a Boole-operátorok használatával 
keresőkérdésekké alakítaniuk.

Az oktatást első lépésként egy szűk, főleg könyvtárelméleti kérdésekkel 
foglalkozó szakembercsoport körében hirdettük meg, s egyelőre még csak ennek 
fogadtatásáról tudok beszámolni. Felhívásunk három alkalomra szólt, max. 5-5 fő 
részvételi lehetőségét biztosítva. Természetesen készen álltunk arra is, hogy 
túljelentkezés esetén újabb alkalmakat iktassunk be. Erre azonban nem volt szükség: 
a vártnál kevesebben jelentkeztek, a három alkalomra 11 fő, akik közül nyolcán 
jöttek el. Ez a létszám kb. egyharmada azoknak a dolgozóknak, akikről feltételeztük: 
napi feladataikhoz szükséges lehet, hogy időnként tájékozódjanak egy-egy téma 
magyar, illetve külföldi szakirodaimáról, s ezért érdekelheti őket az adatbázisban 
való keresés. A kb. egy éve meghirdetett MANCI-alapú témafigyelő 
szolgáltatásunkat ennél többen (18-an) igényelték, de alig-alig akadt példa arra, hogy 
valaki a témafigyelés listája alapján az eredeti dokumentumok iránt is érdeklődött 
volna. Úgy tűnik tehát, hogy a könyvtárosok, információs dolgozók többsége 
nélkülünk is jól megvan. E jelenség értékelése persze nem e cikk feladata.

Akik részt vettek a képzésben, azok kivétel nélkül megelégedéssel és lelkesen 
fogadták a MANCI lehetőségeit, s az oktatást is hasznosnak tartották; legtöbbjük 
úgy nyilatkozott, hogy ezután szívesen fogja önállóan is használni az adatbázist.
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Következő lépésként az olvasók szélesebb körének kívánjuk biztosítani a 
képzést, remélve, hogy az érdeklődés az eddiginél nagyobb lesz.

* * *

Szeretnék köszönetét mondani Stiegrád Gábornak a rendszerünk kialakítása 
során és az időközben felmerült problémák megoldásában nyújtott kiváló és 
önzetlen szakmai segítségéért.

* * *

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A "MANCI" ADATBÁZISBAN VALÓ KERESÉSHEZ

l.BEVEZETÉS

A MANCI (Magyar- és nemzetközi cikkek) adatbázis a magyar és külföldi könyvtár- és 
információtudományi periodika-szakirodalom válogatott, kurrens feldolgozása alapján épül, a MicroISIS 
rendszerben. Az adatbázisban kereshető legrégibb cikkek az 1985 második felében megjelentek közül 
kerültek ki, ennél régebbi anyag csak a nyomtatott változatokban, a MAKSZAB-ban és a KDSZ-ben 
kereshető.

Mivel a jelen útmutató rövid és közérthető kíván lenni, nem akartuk a keresési lehetőségeket a 
legapróbb részletekig elmagyarázni; ilyen igénnyel kéijük, forduljanak a MicroISIS kézikönyv IV. 
fejezetéhez. A találati fájlok kinyomtatása szintén nem túl egyszerű; ha erre lenne szükség, kérjék az 
oivasószoigálatos könyvtáros segítségét.

Mielőtt ismertetnénk a legfontosabb keresési lehetőségeket, néhány általános tudnivaló:

1.1 Belépés a rendszerbe
Abból indulunk ki, hogy a képernyőn a Manci főmenüje látható (ha a gép nincs bekapcsolva, 

kérje a könyvtáros segítségét).

1.2 A  keresési funkció behívása
A  kereséshez az S opciót használjuk (a rendszer használatához szükséges jeleket összefoglalva is 

közreadjuk az 1. mellékletben). A z S billentyű leütésére a képernyőn megjelenik a Kérdés (kereső 
kifejezés) üzenet; ekkor be lehet írni a keresőkérdést (lásd: 2-6. pont), majd le kell nyomni az ENTER 
billentyűt (egyébként a MicroISIS-ben minden parancsot, keresőkérdést stb. az ENTER billentyűvel 
lehet végrehajtatni, kivéve, ha menüből választunk).

13 Visszatérés a főmenübe
Bármilyen funkciót választunk is a főmenüből, ennek végrehajtása után egy következő funkció (ez 

lehet az előző ismételt használata is) csak a főmenübe való visszatérés után végezhető el. A mindenkori 
visszatérésre az X billentyű szolgál.
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1.4 Csonkolás
A MicroISIS lehetőséget ad a keresőkifejezések jobboldali csonkolására. A csonkolás jele a $. 

Akár nevekre, akár egyéb kifejezésekre keresünk, célszerű a csonkolás használata, mert a rendszer csak 
azokat a kérdéseket jelzi találatnak, amelyek a MANCI indexében betűről betűre megtalálhatók. Ha pl. 
a GLANZEL, Wolfgang névre keresünk, célszerű GLANZEL, W$-t használni, hogy a GLANZEL, W.- 
vel bevitt tételeket is megkapjuk. Egyéb keresőkifejezések (pl. tezaurusz-deszkriptorok) esetében azért 
érdemes csonkolni, hogy ne kelljen hosszú szövegeket beírni: ez hosszadalmas és nagyobb 
hibalehetőséggel jár. Azon a ponton célszerű csonkolni, ahol a csonkolt szöveg is egyértelműen 
meghatározza kérdésünket. Az "Üzemi tájékoztatási központ" deszkriptorból pl. elegendő ennyit beírni: 
Üzemi t$, vagy az "Országos feladatkörű szakkönyvtáriból ennyit: Országos fela$.

1.5 Találatok megjelenítése
Az ENTER-rel bevitt keresőkérdésre a rendszer vagy a Nincs ilyen választ adja, vagy kiírja a 

találatok számát. A találatokat ilyenkor az X és D billentyűk egymás utáni leütésével jeleníthetjük meg; 
az X a főmenübe visz vissza (lásd: 1.3). Ha a megjelenítendő találatok nem fémek ki egy képernyő- 
oldalon, akkor az ENTER-rel lapozhatunk.

1.6 Egy képernyő-oldal kinyomtatása
Ha a képernyőn megjelenő szöveget ki szeretnénk nyomtatni, ezt a Prt Sc (Print Screen) billentyű 

lenyomásával tehetjük meg.

1.7 Kis- és nagybetűk használata
A keresőkérdés beírásakor egyaránt használhatunk kis- és nagybetűket, mert a program a keresés 

során ezek között nem tesz különbséget.

2. NEVEK SZERINTI KERESÉS

Itt elsősorban szerzőkre, ill. olyan személyekre vagy intézményekre gondolunk, akikről, ill. 
amelyekről a dokumentum szól.

Iijuk be az illető nevet (a vezetéknév után vagy az ezt követő keresztnév néhány betűje után 
érdemes csonkolni), intézményrövidítést vagy az intézmény teljes nevét, az utóbbit értelemszerűen 
csonkolva.

Példák: PAPP1$, VINITI, Országos Mü$ stb.

3. TÁRGY SZERINTI KERESÉS

3.1 Tezaurusz-deszkriptorok szerinti keresés
A gépnél lévő tezauruszból keressük ki a kérdésünknek megfelelő deszkriptor(oka)t (ennek 

módját itt nem ismertetjük, ajánljuk a Bevezető elolvasását, vagy a könyvtáros segítségét), majd - 
értelemszerűen csonkolva - írjuk be őket. Például: Tömör r$, Vezetés$ stb.

3.2 Szabad szöveg szerinti keresés
A feldolgozás során a cikkek címéből, címfordításából, sőt, magából a szövegből is emeltünk ki 

kulcsszavakat. Ezért - bár elsősorban a tezauruszt ajánljuk - próbálkozhatunk szabad 
keresőkifejezésekkel is. így például, ha egy cikk az AIDS bibliográfiai feltárásáról szól, ez az AIDS szó 
beírásával is kereshető. Azt mondhatjuk, hogy a következő tipikus esetekben ajánlható a szabad szöveg 
használata:
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a) valamilyen elnevezésre, pl. egy rendszer nevére, egy berendezés típusára vagy egy bizonyos 
szoftver alkalmazására keresünk (pl. Adonis, Macintosh, Dbase II stb.)

b) egy témának olyan speciális részterületére vagyunk kíváncsiak, amelyet nem találunk meg a 
tezauruszban, pl. egy, a szerkezeti képlet szerinti információkeresésről szóló cikkben 
nyilvánvalóan a szerkezeti képlet is kulcsszó.

c) olyan szakkifejezésre keresünk, amelynek nem alakult ki az egységes magyar elnevezése, pl. desk 
top publishing, spreadsheet, business library, paraprofessional stb.

4. A KERESÉS KITERJESZTÉSE

A legtöbb esetben egy témára nemcsak egy, hanem több deszkriptor is "illik". Ha témánk pl. a 
könyvtárosképzés, de a továbbképzés is érdekel bennünket, akkor ezeket egyszerre is beírhatjuk VAGY 
kapcsolatot használva, ennek jele a +. A VAGY kapcsolat alkalmazásának hatására találatként 
mindazokat a tételeket megkapjuk, amelyekben a könyvtárosképzés vagy a továbbképzés - vagy 
mindkettő - szerepel. Egy ilyen keresőkifejezés így festhet: könyvtárosképzés$+továbbk$. VAGY 
kapcsolattal természetesen nemcsak kettő, hanem tetszés szerinti számú deszkriptort/kulcsszót 
összekapcsolhatunk.

5. A KERESÉS SZŰKÍTÉSE (BEHATÁROLÁSA)

5.1 Л keresés szűkítése ÉS operátorral
A z ÉS kapcsolatot akkor használjuk, ha azt akarjuk, hogy a találati tételek több követelménynek 

is megfeleljenek. Az ÉS kapcsolat jele a *

5.1.1 Téma szerinti szűkítés
Ha pl. a közművelődési könyvtárak építéséről keresünk anyagot, akkor azokat a rekordokat 

keressük, amelyekben a "Közművelődési könyvtár” és a
'’Könyvtárépítés, berendezés” vagy a "Könyvtárépület” deszkriptorok egyaránt szerepelnek. Egy 

ilyen kérdés képe: Közművelődési k$*Kcinyvtárép$

5.1.2 Idő szerinti szűkítés

Tegyük fel, hogy egy témának csak a legfrissebb anyaga érdekel bennünket, pl. az 1988-as cikkek. 
Kérdésünket ilyenkor így írhatjuk le: Vezetés*1988

5.1.3 Nyelv(ek) szerinti szűkítés

A különféle nyelveken íródott cikkeket a MANCI-ban nyelvkódokkal különböztettük meg, a 
nyelvek kódjainak nemzetközi szabványát használva. A leggyakrabban keresett nyelvek kódjai a 
következők:

magyar: hun, angol: eng, német: ger, orosz: rus, francia: fre (vagyis az illető nyelv angol 
elnevezésének első három betűje). Ezek szerint ha - például a könyvtárközi kölcsönzés témájában - csak 
a magyar nyelvű anyagra vagyunk kíváncsiak, akkor ezt írjuk be: Könyvtárközi kölcs$*hun
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5.1.4 Ország(ok) szerinti szűkítés
A tárgy-országokat a nyelvekhez hasonlóan kódokkal jelöljük, a nemzetközi szabvány szerint 

(lásd a gép mellett elhelyezett táblázatot). így, ha témánk a holland könyvtárosképzés, akkor kérdésünk 
így nézhet ki: Könyvtároskép$+NL

5.1.5 Szűkítés a feltárás szintje szerint
Ez a lehetőség csak a külföldi cikkekre vonatkozik. A MANCI külföldi anyagának nyomtatott 

változatában, azaz a KDSZ nevű referálólapban a feldolgozott tételek egy részét annotációval vagy 
bővebb, tartalmi ismertetéssel (referátummal) adjuk közre. Az annotációt a MANCI-ban Autoref- fel, a 
referátumot pedig Ref-fel jelöljük. Ha tehát valaki - pl. nyelvtudás vagy idő hiányában - csak olyan 
cikkekre kíváncsi, amelyek referátumát a KDSZ-ben megtalálhatja, akkor kérdését a Ref rövidítéssel 
minősítheti, pl. Nemzeti könyvtár*ref

5.2 A  keresés szűkítése NEM operátorral
Előfordulhat, hogy kérdésünkből valamilyen szempontot ki szeretnénk zárni. Ezt a NEM 

operátorral tehetjük meg, jele a A. Ha pl. a egyetemi könyvtárakra keresünk, de nem vagyunk kíváncsiak 
az amerikai helyzetre, akkor ezt íijuk be: Egyetemi k$AUS

6. ÖSSZETETT KERESÉS ZÁRÓJELEK ALKALMAZÁSÁVAL

A zárójelek arra adnak lehetőséget, hogy egy keresőkérdésen belül ne csak azonos típusú 
kapcsolatokat fejezhessünk ki, hanem több kifejezésből álló rész-kérdések eltérő logikai kapcsolatait is. 
A program ilyenkor először a zárójeleken belül meghatározott kereséseket végzi el, és ezek eredményeit 
veti össze, a zárójeles kifejezések között használt kapcsolatnak megfelelően. így például az (egyetemi 
k$+főiskolai k$)*(vezetés+munka szerv$) kifejezés alkalmas mindazoknak a tételeknek a kikeresésére, 
amelyekben akár az egyetemi, akár a főiskolai könyvtár deszkriptorokkal együtt fordul elő akár a 
vezetés, akár a munkaszervezés, akár mindkettő.

Az eddigi ismereteink alapján most már megpróbálkozhatunk egy többszörösen összetett, 
sokszempontű kérdés megszerkesztésével is. Tegyük fel, hogy az amerikai könyvtárosképzés érdekel 
bennünket, különös tekintettel az oktatás tartalmára. Ezen kívül aránylag friss cikket szeretnénk, magyar 
nyelven, vagy olyan külföldi cikket, amelyhez van referátum. Egy ilyen kérdés a következőképpen írható 
le:

(konyvtároskép$ + továbbk$) * (tanterv$ + oktatási any$) * US * * (1987 + 1988) * (hun+ ref)

7. EGY KERESÉS LÉPÉSENKÉNT! ELVÉGZÉSE

Egy bonyolult, hosszú keresőképpel kifejezhető keresést érdemes lépésenként elvégezni, főleg a 
következő okok miatt:

egy hosszú szöveg beírásánál nagy a hibalehetőség;
ha 0 találatot kapunk, nem tudhatjuk, hogy a kérdés melyik szempontja 
okozta ezt, s ezért azt sem, hogy melyik ponton érdemes a kérdést 
módosítani;
nincs mód a rész-keresések találatainak megjelenítésére, s ennek alapján a 
keresés menetközbeni megváltoztatására.
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A lépésenkénti keresés lényege az, hogy kérdésünket nem egyszerre, hanem fokozatosan 
határoljuk be. Az egyes lépéseknél elég az előző rész- keresés(ek) sorszámát beírni (#  jel után), s azután 
e számhoz lehet a megfelelő logikai operátorral viszonyítani a következő rész-kérdést. (A kérdések 
sorszámát az R opcióval idézhetjük fel - lásd: 8.2.)

Az előbbi keresésünk ezek szerint így is elvégezhető (a találatszámok egy 1988 novemberi keresés 
eredményét tükrözik):

1. könyvtárosképzés$+továbbkép$
2. tanterv$+oktatási a$
3. #1*#2
4. #3*US
5. #4*(1987+1988)
6. #5*(hun+ref)

179 találat 
40 találat 
30 találat 
8 találat 
4 találat 
1 találat

Az ilyen keresési stratégia egyik legnagyobb előnye az, hogy találatainkat bármelyik lépés után 
megtekinthetjük (lásd: 1.5), s így - elsősorban a látott tárgyszavak alapján - ötleteket nyerhetünk a 
folytatáshoz.

8. A KERESÉST KIEGÉSZÍTŐ ÉS SEGÍTŐ FUNKCIÓK

8.1 Böngészés az indexben
A Manci indexében való böngészésre a T opció szolgál. A T hatására a Kulcs kérdés jelenik meg; 

az erre beírt válasszal azt határozhatjuk meg, hogy a betűrendes index melyik ponttól kezdve álljon 
rendelkezésre. Ilyenkor beírhatunk egy betűt is, de teljes vagy csonka szavakat is. A képernyőn ezután a 
mutatót (cursor) felfelé, ill. lefelé mozgató billentyűk használatával ráállhatunk egy kívánt index- 
kifejezésre, és ezt az S billentyű használatával kiválaszthatjuk keresésre. Maga a keresés az X, majd az 
Enter billentyűk lenyomásával hajtható végre. A képernyő-oldalakat csak előre haladva lehet ’’lapozni", 
mégpedig a Pg Dn billentyűvel.

8.2 A  keresőkérdések felidézése
A rendszer minden kereséskor kiírja az illető kérdés sorszámát, de - elsősorban a lépésenkénti 

keresés során - szükségünk lehet a régebbi keresések sorszámának és tartalmának a felidézésére is. Erre 
szolgál az R funkció, amelynek hatására a képernyőn megjelennek az eddig használt sorszámok, a 
hozzájuk tartozó keresőkérdésekkel és a találatszámokkal.

8.3 A  keresőkérdések módosítása
Ha egy új kérdés beírása helyett egy már lefuttatott kérdést szeretnénk módosítva végrehajtatni, 

akkor használjuk a G opciót. A G leütésére a Kérdés üzenet jelenik meg. amire a kérdés sorszámát kell 
beírni, ilyenformán: #3, #4 stb. Ha ezután lenyomjuk az Enter billentyűt, akkor a képernyőn megjelenik 
az vonatkozó keresőkérdés, amely most módosítható, majd az Enter-rel végrehajtható.

8.4 Szakterületek egyszerűsített keresése
Előfordulhat, hogy valakit egy, a könyvtártudományon kívüli szakterület könyvtári vonatkozásai 

átfogóan érdekelnek. A tezauruszból kiderül, hogy a szakterületi jelzők többféle összetételben is 
szerepelhetnek. így pl. van Tájékoztatás -orvostudományi, Szakirodalom -orvostudományi, 
Szakkönyvtár -orvostudományi, Egyetemi könyvtár -orvostudományi stb. Ha az olvasót az összes 
orvostudományi összetétel érdekli, akkor lehetősége van ezeket az any orvostudományi keresőkérdéssel 
egyszerre is kikeresni. Ez a lehetőség természetesen a többi szakterületi jelzőre is vonatkozik.



182 Novak István

9. HOZZÁFÉRÉS AZ EREDETI DOKUMENTUMOKHOZ, ILL. REFERÁTUMAIKHOZ

A találatként kapott tételekből kiolvashatjuk az eredeti közlemény bibliográfiai adatait és a 
forrásdokumentum raktári jelzetét; ezen adatok alapján a könyvtáros segítségével megkaphatjuk a 
folyóiratot helybenolvasásra, és/vagy az illető cikkről másolatot is rendelhetünk. Ami a referátumokat 
vagy annotációkat illeti, ezek meglétét a bibliográfiai leírás végén lévő Ref vagy Autoref megjegyzés jelzi. 
Ezeknek a KDSZ-beli lelőhelyét a rekord legelső sorában lévő jelzetek adják meg: a középső jelzet 
jelenti a KDSZ-tételszámot, a jobbszélen lévő pedig a KDSZ-füzetszámot. (A KDSZ referálólap az 
olvasóterem 14.sz. állványán található. Ha a vonatkozó szám még nem jelent meg, forduljon a 
könyvtároshoz, aki rendelkezésére bocsátja a kért referátum kéziratát.)

* * *

Végezetül egy jótanács a kereséshez: Ha keresőkérdésünkre a rendszer a Nincs ilyen üzenetet írja 
ki, ezt ne fogadjuk el azonnal; előbb olvassuk át még egyszer a kérdést, hogy nincs-e benne elütés, 
betűhiba (a gépi keresésnél ugyanis egy felesleges szóköz vagy egy vessző hiánya is 0 találatot 
eredményezhet).

* * *
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