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Miközben óriási szellemi
energiát fordítunk a könyvtá-
rakban tárolt információ, ilIet-
ve sokkal inkább hordozója
minél teljesebb feltárására,
még mindig mintha kissé hát-
térbe szorulna tartalmának
"belbecse". Pedig fenyeg~t a

I vész. Elvesz(het)ünk a tornyo-
suló dömpingben, a feltáran-
dó információk tömkelegében.

-'-r"-[-I.~--'== Minden írás/mû szól vala-:~~NWfii:~"",
.mirõl. De mirõl? Hová helyez-

ze a feldolgozó könyvtáros a kezébe került do-
kumentumot a tartalma szerint? A felületes fel-
dolgozó (persze ilyen nincs!) kétszeresen véte-
ne, ha csupán a cím alapján tárná fel pl. Dávid
Rózsa Atomkori zsoltárok címû (verses)kötetét:
Atom. Atomkor. Zsoltár. Helyük szerint: fizika,
fizika/fizika (emberiség?)történet (?), irodalom(?)

elmélet, liturgia, egyház?
Hogyan tanítják, hogyan kell megoldani?
A közép- és felsõfokú könyvtárosképzésben

s persze a gyakorlatban egyaránt létezik (a for-
mai mellett) tartalmi feltárás. Osztályozás és
tárgyszavazás. Az osztályokba sorol ás általános
alapja az Egyetemes Tizedes Osztályozás. Egy
ötszáz évvel ezelõtti, baconi tudományfelosztási
elven alapuló, hierarchikus és összefüggéseiben,
kapcsolataiban átlátható rendszer, amit sokan
foltoztak kialakulása óta. Kibontható az egész-
bõl a rész(letismeret). Növénytermesztés/Gabo-
nafélék. Szemestermények/Búzajelzetelési szint-
je: 633/633.1/633.11. A baj vele, hogy jelzet-
szerkesztéssel használható, márpedig a szerkesz-
tés logikáját kell követni a keresésben is, vagyis
a keresõkérdés is csak megszerkesztett jelzet-
rendszer lehet. Az egyiket a feldolgozó könyv-
táros alkotja meg, a másikat az információt ke-
resõ olvasónak kell "kitalálnia". (Tovább nehe-
zíti a jelzetalkotó dolgát, hogy a példában leírt
fótáblázati számsor általánosan közös és speciá-
lis alosztásokkal, a formára, helyre, idõre, nyelvre
stb. vonatkozó meghatározásokkal és fogalmak
kiterjesztéséveI, összevonásával egészülhet ki.)
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7. ábra: A moderátor válaszûrlapja a végsõ válaszhoz

Azok kiegészítõ megválaszolására -web-
felületen -tehát egy hétig van lehetõség. Utána
már csak az archívumban találhatók meg.

A válaszok internetes hozzáférése dacára nem
hagyható el teljesen a korábbi honlapról ismert
"Gazdátlan válaszok" gyûjtemény. Habár a meg-
telt postafiókok problémáját az új mûködési rend
megoldja, arra az esetre gondolva, hogy valaki
elírja e-mail címét és nem is jegyzi meg a válasz
elérhetõségét (amelyet a rendszer a kérdés el-
küldése után írt ki), továbbra is fenntartjuk a
gazdátlan válaszok nyilvános elérhetõségét. A
bizonyosan hibás e-mail címû kérdések válasza-
it azonban szintén nem "manuálisan" helyezzük
el a szolgáltatás webhelyének meghatározott ol-
dalán, hanem miután a moderátor felismerte az
elírt e-mail címet, a végsõ válasz elküldését meg-
elõzõen a Rossz CÍM mezõre klikkel: az ilyen
válasz az archívum mellett így a "Gazdátlan
válaszok" gyûjteménybe is bekerül, amely köz-
vetlenül elérhetõ a honlapról.

Végill megemlítjük, hogy a moderátor nem
tudja elérhetõvé tenni a kérdezõ számára a vá-
laszt mindaddig, amíg azt az említett tárgysza-
vakkal el nem látta. Ennek következtében a tö-
mör, de szándékaink szerint minõségi válasz egy-
szersmind feldolgozott, a Liblnfo archívumából
szakszerûen visszakereshetõ válasz is lesz.

A fõbb pontokat kiragadva, tehát ezek bizto-
sítják a Liblnfo megújult mûködését. .,

Horváth Róbert-Tóth Ferenc Tibor
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záférhetõ..." (A pontosság kedvéért: az ETO
középkiadásának egy munkaközi anyaga szere-
pel az összeállításban, az ETO-szerkesztés le-
zártával ezt cserélni kell majd.)

További izgalmas kérdés: hogyan használha-
tó, hogyan hozható egy fedél alá ez az ismeret-
rendszerezõ anyag bármilyen feldolgozórendsze-
rekkel, pl. a könyvtári számítógépes katalógu-
sokkal a feldolgozás és a keresés során. A két fõ
felhasználási módhoz minden bizonnyal külön-
féle helyi megoldások születnek.

A keresést illetõen lehet reménykedni egysé-
ges felületben, ennek jeleivel találkozhatunk már
a kÖZÖ'S katalógusok esetében, ezt szolgálja a
Z39.50-es szabvány, ezt valósítja meg az iKron
Kft. Monguz nevû új rendszere, amelynek segít-
ségével a MOKK4 közös katalógus ban is keres-
hetünk sallangmentesen egyszerû keresõjelüle-
ten, s az immár tekintélyes mennyiségû tételt tar-
talmazó adatbázis méretéhez képest meglepõen
gyors találati eredménnyel. (http://www.

monguz.hu)
Az átfogó, hatalmas információhalmazokat

egyszerre pásztázó keresési megoldások kidol-
gozását többen is kihívásnak tekintik. Közéjük
tartozik a Totalzoom Kft., amely az általa kidol-
gozott Totalzoom Technology révén korlátlan ter-
jedelmû tudásbázis olyan kereshetõségét kínál-
ja, amelynek kezelése nem igényel elmélyült
jártasságot sem ismeretrendszerekben, sem tu-
dományokban, sem szakmákban, hiszen bármely,
személyi adottságokhoz kötõdõ ismeretszintrõl
indítható a keresés abban a (térben ábrázolt)
fogalomrendszerben, amely az emberi tudás tel-
jes tárházát fedi le. Hogy ebben mi legyen a
rendszerezõ elv, még nem eldöntött kérdés. Fi-
gyelemre méltó azonban, hogy õk mindenfajta
könyvtári ismeret nélkül az ETO-ra gondoltak.
A világszerte érdeklõdést keltett találmány grá-
fok, hálók segítségével képezi le a feldolgozott
ismereteket. Keresik az alkalmazás befogadó
területeit, így fordult érdeklõdésük a könyvtárak
irányába, s tartottak is bemutatót nagy gyûjte-
ménnyel rendelkezõ könyvtáraknak (Neumann-
ház, OSZK). Érdeklõdéssel várjuk a fejleménye-
ket. (A cég honlapja: http://www.totalzoom.com)

Erõsen hinnünk kell, hogy a könyvtári infor-
mációfeldolgozás és a programtechnológia szak-
embereinek együttgondolkodása és -dolgozása
meghozhatja a remélt eredményt.

A szöveges, tárgyszavas feltáráshoz kidolgo-
zott tezaurusz a nem szakmabeli számára idege-
nül hangzik. Ide jut, ha elveivel szeretne megis-
merkedni: "A tezauruszcikk a deszkriptorcikk és
a nemdeszkriptorcikk közös elnevezése..." "A
vezérdeszkriptorhoz betûjelekkel azonosítható
szinonimája (H), fólérendeltje (F), alárendeltje
(A), egésze (T), része (P), meghatározója (R),
meghatározott ja (E) és rokonsági kapcsolata
kötõdhet." Logikája sajátosabb az ETO-énál, de
rendszerbe szervezi a fogalmakat.

A szabad tárgyszavazás szavai ezzel szem-
ben medertelenül szétgurul(hat)nak.

Sommásan azt mondhatnánk tehát, egyik tar-
talmi feltáró eszköz se igazán jó, de egyelõre
nincs helyettük más, jobb. Túl sok ismeretet
várnak a használótól nem csak elveiket illetõen,
ami a precíz mûködés alapfeltétele, de a szakte-
rületek ismeretében is, amelyeket feltárnak, jel-
lemeznek.

Mi lenne az üdvözítõ megoldás? Talán, ha az
ETO-t s a tezauruszt összegyúrná valaki, hogy
ebben a hibrid anyagban ötvözõdjön a különbö-
zõ rendszerekben rejlõ elõny, erõsítsék egymást
és tompuljanak hibáik.

Meg is van erre már a megoldás. Az OSZK
honlapjának újdonságai között találjuk:

"Elkészült az ETO középkiadásának jelzetei-
vel, a jelzetekhez tartozó magyarázatolckal és mu-
tatószavakkal kiegészített új OSZK tezauruszJ
KÖZTAURUSZ 3.0 változata. A tezaurusz álta-
lános tárgyszójegyzékként, az ETO középkiadá-
sának mutatójaként, továbbá az ETO jelzetei
közötti böngészésre is használható. .

Az OSZK tezaurusz és a közmûvelõdési
könyvtárak számára készült KÖZTAURUSZ
általános, átfogó tezaurusz (egyben általános

tárgyszójegyzék).
A két tezauruszt egyszerre szerkeszt jük és

tartjuk karban, az elõszavak kivételével minden-
ben megegyeznek.

A teljes tezaurusz vagy egymást átfedõ társa-

dalomtudományi, természettudományi, növény-
és állatrendszertani (Taxaurusz), földrajzi és
történelemfóldrajzi (Geotaurusz és geohistaurusz)
részei és a kapcsolódó alkalmazási dokumentu-
mok WORD állománya, továbbá az ETO közép-
kiadásának jelzeteivel, a jelzetekhez tartozó
magyarázatokkal és mutató szavakkal kiegészí-
tett teljes tezaurusz RELEX tezauruszkezelõvel
használható mdb-állománya bárki számára hoz- Fejõs László

1 4 .Könyvtári levelezõ/Iap. 2003. július


