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A magyar idõszaki
kiadványok cikkei

a bibliográfiai
adatbázisokban

Murányi Péter 2004-ben megvédett doktori (PhD)
értekezését jelentette meg a Savaria University
Press Kiadó, 2007-es impresszummal. Érdemes
rögtön azzal kezdeni, hogy bár most már 2008-
at írunk, és a tanulmány lassan négy éve szüle-
tett, mit sem vesztett jelentõségébõl és – hozzá
kell tenni – idõszerûségébõl; feltétlenül érdemes
arra, hogy tartalmát a szélesebb szakmai közön-
ség is részletesen megismerje, hiszen olyan té-
máról szól, amely a hazai könyvtári dokumen-
tum- és információfeltáró munka egyik leglénye-
gesebb kérdését érinti: a hazai cikkanyag bib-
liográfiai feltárását, feldolgozását.

Bár a problémakör régi keletû, mondhatni
örökzöld, hiszen a szerzõ elõzményként említi,
hogy már az 1961-es gödöllõi bibliográfiai mun-
kaértekezleten felmerült a bibliográfiai munka
tervszerûségének, majd országos koordinálásá-
nak kérdése, manapság, az informatika fejlõdé-
sének jelenlegi szakaszában, a bibliográfiai adat-
bázisok jobbára egymástól függetlenül történõ
születésének, majd „elhalásának” idején a kér-
dés egyre nagyobb jelentõséggel vetõdik fel. Az
ugyanis a szakirodalmi tájékoztatás alapvetõ
kérdése, hogy a hazai felhasználók – kutatók,
olvasók, tanulók vagy egyszerûen csak érdeklõ-
dõk – honnan és miképpen tudnak tájékozódni a
különféle szakterületek hazai szerzõktõl megje-
lent cikkanyagáról, és (mint errõl még késõbb
részletesebben is szó lesz) a folyóiratokban, heti-
és napilapokban megjelent szépirodalmi publi-
kációkról, kapnak-e és mennyire kapnak meg-
bízható képet, legalább megközelítõ teljességû
feltárást. Ezzel a feltáró munkával szorosan
összefügg a hazai szerzõk cikkeinek külföldi
adatbázisokban való megjelenése, amelynek
mértéke – talán mondani sem kell – fontos
mutatója lehet a magyar tudományosság külföl-
di meg- és elismerésének, megítélésének.

Nagyon is összetett, szerteágazó tehát az a
kérdéskör, amelynek a vizsgálatára Murányi Péter
dolgozatában vállalkozott, ám elsõdleges céljá-
nak a hazai cikkanyag hazai felhasználók részé-
re való feltárásának vizsgálatát tekintette, külö-
nös tekintettel e feltáró munka jövõbeli kilátása-
ira. Ehhez elöljáróban, mintegy bevezetésként
foglalkozik a bibliográfiákat és ma már szükség-
szerûen az adatbázisokat is áttekintõ másodfokú
bibliográfia égetõ szükségességével, illetve a
dolgozat fõ témáját képezõ adatbázisok elemzé-
sének szempontjaival .Áttekinti fejlõdésük leg-
újabb tendenciáit, illetve a szakirodalom alapján
számba veszi az adatbázisokkal szemben támaszt-
ható elvárásokat, követelményeket.

Arról, hogy milyen a magyar cikkanyag nem-
zetközi szakirodalomban való feltárása, a
DIALOG adatbázis-szolgáltató központban vég-
zett vizsgálódások alapján ad képet. Ez a vizsgá-
lat nem csak arra világított rá, milyen mérték-
ben, milyen súllyal van jelen a magyar szakiro-
dalom a külföldi adatbázisokban szakterületen-
ként, illetve más nyelvek szakirodalmához ké-
pest, de arra is megpróbált választ adni, hogy
vannak-e olyan szakterületek, ahol a nemzetközi
feldolgozottság kiválthatja a hazai feltárást, il-
letve a külföldi adatbázisokban hazai szempont-
ból mélyen alulreprezentált tudományterületeken
mit lehet tenni a magyar szakirodalom jelenlé-
tének növelése érdekében. A szerzõ leszögezi,
hogy „a humán- és társadalomtudományok terén
még az angol nyelvû szakfolyóiratok esetében is
elsõsorban nekünk kell biztosítani a feltártságot”.

A dolgozatnak fontos részét képezi annak
megállapítása, hogy a hazai idõszaki kiadványok
közül melyeket tárják fel rendszeresen, akár több-
szörösen is, azaz annak kimutatása, hogy bizo-
nyos folyóiratok cikkei több adatbázisban is sze-
repelnek, illetve annak feltérképezése, hogy
melyek azok, amelyek egyetlen adatbázisba sem
kerültek be. A hazai periodikatermés teljes köré-
nek vizsgálata természetesen meghaladta volna
e dolgozat kereteit, éppen ezért a szerzõ a
periodikumoknak az adatbázisokkal való össze-
vetéséhez – mivel elsõsorban a jövendõbeli fel-
tárás lehetõségeit kereste – az MNB Idõszaki
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Kiadványok Bibliográfiája 2001. évi összefogla-
ló kötetét vette alapul.

A könyvtárak remélt jövendõbeli együttmû-
ködése, a feltáró munka egyre fontosabbnak lát-
szó országos szintû összehangolása érdekében
alapos és eléggé fel nem becsülhetõ munkát
végzett el Murányi Péter. Azt nézte meg tudo-
mányterületrõl tudományterületre, adatbázisról
adatbázisra haladva, hogy mennyire egységes,
illetve különbözõ a cikkek feldolgozása a külön-
féle adatbázisokban, illetve elemezte és összeve-
tette a különféle adatbázisokban való keresés és
böngészés lehetõségeit (pl. a Magyar Mezõgaz-
dasági Bibliográfiában, a Magyar Orvosi Bibli-
ográfiában, a BME OMIKK adatbázisaiban, az
Országos Széchényi Könyvtár IKER és MANCI
adatbázisaiban, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár (OIK), az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeum (OPKM), az Országgyûlési
Könyvtár és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) adatbázisaiban).

A témával érdemben foglalkozóknak, a hazai
cikkanyag feltárásának rendszerérõl gondolko-
dóknak a legtanulságosabbak – a témában tájé-
kozatlanabbak számára talán nehezen áttekint-
hetõ, de a szakembernek annál hasznosabb –, a
legsokatmondóbbak az összehasonlító táblázatok,
amelyek a kötetben, illetve a CD-ROM mellék-
letben tanulmányozhatók. Táblázatokban mutat-
ja be a szerzõ egyfelõl az MNB Idõszaki Kiad-
ványok Bibliográfiájában alkalmazott szakcso-
portosítás szerint besorolt lapok egy részének
többszörös feltártságát, illetve azt, hogy a szak-
csoportokba sorolt folyóiratokból milyen arány-
ban kerültek be rekordok a vizsgált adatbázisok-
ba. A dolgozat fõ részében ennek a vizsgálatnak
az összegzését olvashatjuk, ezt követõen mélyed
el azután a szerzõ az egyes adatbázisok és szak-
területek tartalmának elemzésében, illetve az
egyes adatbázisok összehasonlításában.

Elõször az alkalmazott tudományi adatbázi-
sokat vizsgálja (ez a szakterület nem tartozik az
MNB IKR– Magyar Nemzeti Bibliográfia Idõ-
szaki Kiadványok Repertóriuma – „gyûjtõköré-
be”), majd a Magyar Nemzeti Bibliográfia rend-
szerében is feltárt természettudományi és társa-
dalomtudományi területekhez sorolt folyóiratok
cikkanyagát veszi górcsõ alá. Összehasonlító
táblázatokban mutatja be a különféle adatbázi-
sokban az egyes folyóiratokból származó cikkek
számát (pl. földrajzi, földtani folyóiratokét, pe-

dagógiai, jogi és könyvtártudományi folyóira-
tokét), közli az évenként feldolgozott tételszá-
mot (az 1980-as évek végétõl általában 2002-
ig), illetve nyomon követi bizonyos cikkek fel-
tártságát (ez utóbbit elsõsorban a következõ fe-
jezet tárgyát képezõ irodalmi adatbázisokban).

Az MNB Sajtórepertóriumában és a FSZEK
Irodalmi adatbázisában szereplõ folyóiratok fel-
dolgozottságának összehasonlító táblázatai azt
tanúsítják, hogy az irodalomtudomány és a ma-
gyar irodalomhoz valamilyen módon kapcsoló-
dó szakterületek anyagának feltárása a legszéle-
sebb körû, sõt itt található a legtöbb átfedés a
cikkek feldolgozásában. Ugyanakkor ezzel pár-
huzamosan jelentõs hiányosságok is mutatkoz-
nak, különösen a szépirodalmi anyag és a recen-
ziók feltárása tekintetében. A szerzõ – jelentõsé-
géhez méltóan – kiemelten foglalkozik ezzel a
kérdéskörrel: az irodalmi adatbázisokkal, illetve
az irodalmi folyóiratokban megjelent cikkanyag
feltártságával (az OIK Mûfordítás adatbázisa, a
Szépirodalmi Figyelõ Szépirodalmi bibliográfiá-
ja, valamint a WebKat szépirodalmi anyaga alap-
ján), és különösen a recenzióirodalom feltárat-
lanságát kifogásolja. Ez utóbbi fontosságát és a
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A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-
sülete (MKKE) májusban írta meg a könyvpiacot
szabályozni hivatott törvényjavaslatát, amelyrõl a
könyvhét elõtt tartottak nyilvános vitanapot: a
frissen megjelent könyveket 180 napig maximum
10 százalékos kedvezménnyel lehetne értékesíte-
ni, az árat a kiadó és a kereskedõ közösen hatá-
rozná meg. A tervezett szabályozással a magyar
könyvpiac a német mintát követné, Németország-
ban ugyanis 18 hónapig nem lehet leszállítani a
könyvek árát. Az MKKE a tervezet szerint hatósá-
gi pozícióba kerülhet, õk felügyelnék, hogy min-
denki betartja-e a szabályokat. A probléma, hogy
az MKKE-ben kisebb és nagyobb kiadók vegye-
sen találhatóak, de a kisebb kiadók vezetõi félnek
az Alexandrától és a hozzá hasonló nagyoktól.
Ezért nem állnak ki velük szemben, inkább lenye-
lik a kedvezõtlen árréseket és a bekért példány-
számokat, mert „ha Matyi megsértõdik, akkor le-
húzhatjuk a rolót.”

A tervezet mellett lépett fel az Alexandra, a
Libri, valamint a Líra és Lant. (Index.hu)
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hiányosságokat illusztrálva Kertész Imre Sorsta-
lanság címû regényének hazai „fogadtatásáról”
szóló szakirodalmat, a regényrõl szóló kritikákat
keresett, majd három, nem irodalmi tárgyú könyv
recenzióit igyekezett megtalálni (Gyurgyák Já-
nos: Zsidókérdés Magyarországon; Az olvasás
kultúrtörténete a nyugati világban; Földényi F.
László: Veronika kendõje), és szomorú ered-
ményre jutott a tájékozódás forrásait illetõen.
Éppen ezért olyan külföldi példákat (Book
Review Index; Book Review Digest Plus) mutat
be a hazai helyzettel való összehasonlításként,
amelyek lehetséges mintaként számításba jöhet-
nek a hazai megoldások kialakítása során.

2003-ban, amikor a szerzõ épp vizsgálatát
folytatta, újabb fontos tájékoztatási eszköz lezá-
rásáról adtak hírt a hazai szakmai fórumok: 2002-
es tárgyévvel megszûnt a Magyar Nemzeti Bib-
liográfia Idõszaki Kiadványok Repertóriuma.
Ennek a tájékoztatási eszköznek a vizsgálatára
különös figyelmet fordít Murányi Péter. Nem
csak a feldolgozásbeli átfedéseket mutatja ki más
adatbázisokkal, hanem azokra a hiányosságokra,
veszteségekre is figyelmeztet, amelyeket az MNB
IKR megszûnése okozhat a hazai cikkfeltárás
rendszerében.

A dolgozat utolsó fejezete a tanulságok össze-
foglalása, a problémák jövõbeli megoldására irá-
nyuló elképzelések, a továbbfejlesztésre vonat-
kozó feladatok megfogalmazása. Tapasztalatai,
elemzései és vizsgálatai alapján az alábbi kérdé-
seket tartja a legfontosabbnak a szerzõ: a meg-
oldási lehetõségek kimunkálása során figyelem-
mel kell lenni az átfedések problémájára; ki kell
dolgozni a könyvtárak/adatbázisok közötti együtt-
mûködés szempontjait; meg kell vizsgálni az
együttmûködõk között a mûfaj szerinti felosztás
lehetõségeit; ugyancsak meg kell vizsgálni az
egymástól elszigetelten mûködõ adatbázisok he-
lyett az adatbázis-rendszerben történõ feltárás
lehetõségét; ennek során pedig figyelembe kell
venni a technológiai trendeket; továbbá szükség
van a különbözõ típusú dokumentumok integrált
feltárására is.

Gondolatébresztõ és alapos munka Murányi
Péter tanulmánya, amely szükségszerûen egy
adott idõpontban vizsgálja a magyar idõszaki
kiadványok cikkei feltárásának helyzetét, és eb-
ben a tekintetben a lehetõ legnagyobb pontos-
sággal járt el. Éppen a szerzõ problémaérzékeny-
ségét, a téma idõszerûségét, egyben a helyzet
változékonyságát mutatja az a fejlemény, amely
a dolgozatba természetesen nem kerülhetett bele:
2008-ban megkezdte mûködését az OSZK-ban a
hazai könyvtárak kooperációját is lehetõvé tevõ
HUMANUS adatbázis a humántudományi terü-
leten. Murányi Péter tartalmát tekintve hiány-
pótlónak tekinthetõ kötetével kapcsolatosan a
tanulmány tartalmában elmélyedni szándékozó
olvasónak legfeljebb a kiadványszerkesztéssel
kapcsolatosan lehet apró kritikai észrevétele: a
számadatok áttekinthetõsége érdekében érdemes
lett volna a táblázatok fejléceit a több oldalra
áthúzódó táblázatok esetekben megismételni.

A szerzõ összehasonlító elemzésével rendkívül
fontos munkát végzett el, dolgozatát érdemes min-
denkinek figyelmébe ajánlani, akit érdekel a hazai
cikkfeltárás és a könyvtári tájékoztató munka jövõ-
je, foglalkoztatnak a hazai adatbázisok összehan-
golásának, fejlesztésének kérdései.

Hölgyesi Györgyi

Murányi Péter: A magyar idõszaki kiad-
ványok cikkei a magyar és a külföldi
adatbázisokban. Savaria University
Press, Szombathely, 2007. 242 p. + CD-
ROM melléklet. (Doktori [PHD-]érteke-
zések a Savaria University Pressnél.)

Letartóztatás könyvtári
késedelemért

Könyvtári késedelemért tartóztatott le és

vett bûnügyi nyilvántartásba a rendõrség

egy fiatal nõt az Egyesült Államokban. A

hölgy két – nem túl értékes – könyvet nem

vitt vissza idõre, és nem foglalkozott a

könyvtár felszólító leveleivel, sem pedig

az utolsó cseppel a pohárban: a bírósági

idézéssel. Ezért aztán igencsak meglepõ-

dött, amikor otthonába becsengettek a rend-

õrök letartóztatási paranccsal, megbilincsel-

ték és elvitték a rendõrségre, ahol ujjle-

nyomatokat vettek tõle és lefényképezték

szembõl, profilból, ahogy minden bûnözõt

szokás. A nõnek végül 30 dollárjába került

a könyvtári bírság. (MTI)


